Persoonsgegevens leerling
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn en gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden van
Karate Team Utrecht. De voorwaarden zijn te vinden op onze website www.karateteamutrecht.nl
Voor- en achternaam:

____________________________________________________

Straat en huisnummer:

_________________________________________

Postcode en woonplaats:

__________________ __________________

Geboortedatum:

__________________

Telefoonnummer(s)

__________________ /__________________

E-mail adres:

____________________________________________________

E-mail adres 2 (optie):

____________________________________________________

U-pas: Ja / Nee

Graag kopie van u-pas inleveren bij inlevering van dit formulier, indien je hiervan gebruik wilt
maken.

KBN Paspoortnummer:

__________________

________

Indien al aangesloten bij de Karate-do
Bond Nederland (KBN).

Medische informatie:

____________________________________________________
____________________________________________________

Plaats: _________________________ Datum: ___________________

Handtekening: __________________________
(Handtekening ouders/verzorgers indien minderjarig)

S€PA

Incassant-ID: NL63ZZZ551779800000

Incassomachtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Karate Team Utrecht om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven (per kwartaal).
Voorletter(s) en achternaam
rekeninghouder:

_______________________________________________

Straat en huisnummer:

________________________________________ ______

Postcode en woonplaats:

__________________ __________________

IBAN Nummer:
Plaats: __________________

Datum: ___________________

Handtekening: ____________________________
Karate Team Utrecht – Karate-do Bond Nederland aansluiting: 06-207 – www.karateteamutrecht.nl
Rabobank: NL74RABO0160198879 t.n.v. Stichting Karate Team Utrecht

Groepen
Je traint op een vaste dag in een vaste groep. De bijdrage voor deelname aan lessen gaan per
kwartaal incassering (drie maanden). Bij aanmelding rekenen wij eenmalig € 10,- inschrijfkosten.
Hieronder aanvinken welke hoeveelheid lessen van toepassing is op dit moment.
1 x Karateles
2 x Karateles

Per week
Per week

Jeugdgroep
Jeugdgroep

€ 60,- per kwartaal
€ 87,- per kwartaal

3 x Karateles
1 x Little Ninja

Per week
Per week

Jeugdgroep
Little Ninja’s groep

€ 108,- per kwartaal
€ 54 per kwartaal

1x Karateles
2x Karateles

Per week
Per week

Volwassenen groep
Volwassenen groep

€ 75,- per kwartaal
€ 105,- per kwartaal

Er is gelegenheid om meerdere keren per week te trainen. Vraag aan de administratie voor actuele contributie bijdrage.

Lesdag
Graag hieronder aanvinken welke les(sen) van toepassing zijn.
Locatie: Gymzaal Verlengde Houtrakgracht 598

Maandag
5-7 jaar Little Ninja groep
8-10 jaar
11-14 jaar
Volwassenen 15+

Woensdag
17:00 – 17:45
17:45 – 18:45
18:45 – 19:45
19:45 – 20:45

8-10 jaar
Open Kata training
Open Kumite training
Volwassenen 15+ (beginners)

17:00 – 18:00
18:00 – 18:45
18:45 – 19:30
19:30 – 20:30

Locatie: Leidsche Rijn College (Maartvlinder 1, 3544 DA)

Dinsdag
8-10 jaar
11-14 jaar

Donderdag
17:45-18:45
18:45-19:45

8-10 jaar
11-15 jaar

18:00-19:00
19:00-20:00

Toestemmingsverklaring
Karate Team Utrecht maakt gebruik van verschillende kanalen voor het delen van informatie. Zie met name
punt 12 van de Privacyverklaring (www.karateteamutrecht.nl > huisregels en formulieren > privacyverklaring).
Kruis aan indien u hier geen bezwaar tegen heeft >
Graag hieronder een toelichting geven indien u hier wel bezwaar tegen heeft;

Karate Team Utrecht – Karate-do Bond Nederland aansluiting: 06-207 – www.karateteamutrecht.nl
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