
Karate-Chikara Training 
Centre 
Contact: Mark Bicknell, E-mail: markbicknell@hotmail.nl 

Telefoon: 06 22157394 
Bankrelatie: ING, Chikara, Nijmegen 
Girorekening NL43 INGB 0004 8298 46 

 

Informatie: www.karate-chikara.nl 

AANMELDINGSFORMULIER KARATE-CHIKARA 
Algemene voorwaarden 

1. De kennis en kunde die men tijdens de  activiteiten van Chikara. opzettelijk - zullen worden verhaald 
training opdoet, mag men niet misbruiken 5.  Chikara en haar medewerkers stellen zich op de dader[s]. 
of zonder toestemming overdragen aan niet aansprakelijk voor het zoekraken - 8. Betaling dient te geschieden per kwar- 
anderen. door verlies of diefstal - van eigendom-  taal en voor de 15e van de eerste 

2. Men dient zich tijdens de trainingen te  men tijdens trainingen en activiteiten van  maand van het betreffende kwartaal. 
houden aan de door Chikara voorge-  Chikara. 9. Het contributiebedrag is afgestemd op 
schreven regels betreffende kleding, 6.  Opzegging als deelnemer/deelneemster  betaling van 4 kwartalen. Gedurende 
gedrag in de oefenzaal, enz.  van de door Chikara georganiseerde  de schoolvakanties is er geen les. 

3. Ieder lid van Chikara is verplicht om lid te lessen/cursussen kan alleen schriftelijk        10. Regelmatig worden foto’s gemaakt van zijn 
van de IOGKF Nederland (Internatio- geschieden, de opzegging moet aan het onze karateka’s. Indien u bezwaar heeft 
nal Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Fede-            secretariaat per post/e-mail worden tegen publicatie van foto’s waar u of uw 
ration Nederland). verzonden. De opzegging gaat in het kind op staat dient u dit schriftelijk of per 

4. Chikara en haar medewerkers stellen  eerstvolgende kwartaal in. e-mail kenbaar te maken. 
zich niet aansprakelijk voor blessures 7. Kosten betreffende vernielingen in en 
opgelopen tijdens trainingen en rondom de oefenzaal - al dan niet 

 
Persoonlijke gegevens 

Voor-      en     Achternaam:................................................................................................................................................................…. 

Voorletters:.........................................................................................................................................….......................................... 

Straat:.....................................................................................................................................................................…...................... 

Postcode+Plaats:..............................................................................................................................….......................................... 

Geboortedatum:....................................................................................................................................................…...................... 

Telefoon:......................................................................................E-mail......................................................................................... 

Beroep/Studie/Vak/Etc.:.................................................................................................................…........................................... 

Datum      van    inschrijving:............................................................................................................….................................................. 
 

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden van Karate-Chikara Training 
Centre. Afschrijvingen vinden plaats bij iedere verlenging van de contributie. 

 
Incassogegevens 
Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging conform algemene voorwaarden van Karate Chikara machtiging aan Chikara 
te geven om van zijn/haar onder genoemde rekening nummer de contributie eens per kwartaal af te schrijven voor karatetraining. 
De bedragen zullen circa één week voor de 15e van elk nieuw kwartaal worden afgeschreven. 

 
Bank/Giro rekening nummer :  ……………………………………………… 

Ten name van : ……………………………………………… 

Plaats : ……………………………………………… 

Handtekening (bij minderjarige wettelijke vertegenwoordigers): Datum: 

 
………………………………………………………………. ………………………………………………………… 
Ondergetekende kan binnen 30 kalenderdagen na afschrijving het bedrag laten storneren. 

mailto:markbicknell@hotmail.nl
http://www.karate-chikara.nl/

	Algemene voorwaarden
	Persoonlijke gegevens
	Incassogegevens

