
 

Inschrijfformulier      Gyeong-rye / Taekwondo-Den Haag 
 
www.gyeong-rye.nl email-adres: info@taekwondo-denhaag.nl  p/a N. Zuilensteinstraat 7 2596CA Den Haag  

tel. 06-81813282      Bankrekening IBAN NL17 INGB 0003 3851 11  

(INVULLEN IN BLOKLETTERS) 
 

Roepnaam:     _______________________________   

Voornamen:    _______________________________ 

Achternaam:   _______________________________ 

Straatnaam + nr: ____________________________ 

Stad:             _______________________________ 

Postcode:       _______________________________ 

Telefoon:       _______________________________ 

E-mail:          _______________________________ 

Geboortedatum: _____________________________ 

Startdatum:   _______________________________ 

Datum proefles: ________________ 

Ooievaarspasnummer *1: _______________________________ 
Bankrekening*2:     _______________________________ 
 
*1 indien u in het bezit bent van een ooievaarspas. 
*2 dit vragen wij omdat wij soms betalingen binnen krijgen die niet te koppelen zijn aan een lid. 
 
Hoe bent u met ons in contact gekomen: _______________________________ 
 
 
Bijzonderheden (medicijnen, lichamelijke en/of geestelijke beperkingen): ______________________________ 
 
Ouder/verzorger indien van toepassing: 

Naam:   _______________________________ 

Voornamen: _______________________________ 

Achternaam:  _______________________________ 

Telefoon:  _______________________________ 

Email:   _______________________________ 

 
Vrijwel alle communicatie vindt digitaal plaats, het is daarom noodzakelijk dat u uw telefoonnummer en email 
adres duidelijk aangeeft. 
 
Kosten 
 
Contributie bedraagt per 5 maanden (sept t/m jan en febr t/m juni), en dient vooruit betaald te worden: 
*aanvinken wat van toepassing is:  1 x per week 112,50 

meerdere keren per week € 125 
bij inschrijving is (éénmalig) inschrijfgeld ad € 5,00 verschuldigd, svp tezamen met de 1e contributiebetaling over te maken 

 
Locatie:    De Vliethorst /   Maerlant Lyceum /  De Leeuwerikhoeve /  College St. Paul 
 
Voor de trainingsmogelijkheden in juli en augustus is geen contributie verschuldigd. 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en schrijft voornoemde persoon in 
als lid van Gyeong-rye tot wederopzegging. 

 
Handtekening              Datum:_____________________ Plaats:____________________ 

http://www.gyeong-rye.nl/
mailto:info@taekwondo-denhaag.nl


 

Algemene voorwaarden Gyeong-rye / Taekwondo Den-Haag 
1. Inschrijving 
1.1  Alle velden dienen duidelijk en leesbaar te zijn ingevuld. (svp in blokletters) 
1.2  Bij inschrijving van een minderjarige ( tot 18 jaar) dient het formulier te worden ondertekend door één van de 

ouders/verzorgers. 
2.Halfjaarlijkse contributie en betaling: 
2.1.  Bij het aangaan van het lidmaatschap dient u de contributie met (eenmalig) inschrijfgeld bij inschrijving over te 

maken naar onze bankrekening. De halfjaarlijkse termijnen dienen vervolgens te zijn voldaan op de volgende data:  
Contributie voor sept t/m jan : 25 augustus, voorafgaande aan deze termijn; 
Contributie voor feb t/m juni  : 25 januari, voorafgaande aan deze termijn; 

 De ooievaarspashouder dient zich aan de Ooievaarspasvoorwaarden (zie www.taekwondo-denhaag.nl  
             onder lessen/contributie) te houden om in aanmerking te komen voor vergoeding van dan wel korting op de 
            contributie. 
2.2  Gyeong-rye behoudt zich het recht om jaarlijks de contributie te verhogen. 

2.3.  Indien een lid niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, wordt 2 maal een herinnering gestuurd. Indien na 
de tweede herinnering geen gehoor wordt gegeven aan de betalingsverplichting, wordt de vordering uit handen 
gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van het lid. 

2.4.   Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan het lid de toegang tot de training worden geweigerd; 
2.5.  Gyeong-rye is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen zonder dat de 

betalingsverplichting vervalt. 

3. Opzegging 
3.1.  Opzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Dit kan via de website, email of per (aangetekende) post; p/a N. 

Zuilensteinstraat 7 2596CA ’s-Gravenhage. 
 
3.2.  Via een bevestiging van de opzegging zal Gyeong-rye het lidmaatschap per aangegeven datum beëindigen; zolang 

het lidmaatschap niet is beëindigd blijft het lid contributie plichtig 
3.3.  Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
3.4.  Zonder opzegging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd; de contributieplicht blijft bestaan tot het moment 

waarop de contributie is voldaan en de opzegging van het lidmaatschap van kracht is. 
3.5.  Indien men verhinderd is te komen vindt geen restitutie plaats van die maand of een evenredig deel hiervan. Het 

bestuur kan ontheffing van maandcontributie geven indien dit vooraf bekend wordt gemaakt. Ontheffing vindt in 
geen geval plaats als dit achteraf kenbaar wordt gemaakt.  

3.6.  Gyeong-rye behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken 
onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de trainers een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling 
en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt. 

4. Lidmaatschap TBN (Taekwondo Bond Nederland) 
4.1  Bij inschrijving als lid verplicht men zich tot het aangaan van een lidmaatschap van de T.B.N.  
           (Taekwondo Bond Nederland),overkoepelende organisatie waarbij Gyeong-rye (clubnr TV110170) is 
           aangesloten, dit lidmaatschap is een overeenkomst tussen het lid en de T.B.N. en dient bij  
           beëindiging van het lidmaatschap bij Gyeong-rye zelf opgezegd te worden 
5. Aansprakelijkheid 

5.1.  Deelname aan trainingen en activiteiten geschiedt op eigen risico. Gyeong-rye  
stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel letsel(s) als gevolg van ongevallen tijdens deelname aan de trainingen en 
activiteiten. Iedereen volgt de lessen op eigen risico.  

5.2.  Gyeong-rye en haar trainers/vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal 
van eigendommen in welke vorm dan ook. 

 
6. Huis en gedragsregels 
6.1 Het lid dient zich aan de huis- en gedragsregels te houden zoals vermeld op de website  

www.taekwondo-denhaag.nl 
 

7. Examens 
7.1 Het lid dient zich aan examenregels te houden zoals vermeld op de website www.taekwondo-denhaag.nl 

8. Portret- en publicatierecht. 

• Ondergetekende geeft toestemming voor het maken en gebruik van foto- en/of videomateriaal.  
• Het lid/vertegenwoordiger kan te allen tijde deze toestemming intrekken ( zie formulier op www.taekwondo-

denhaag.nl onder lid worden).  
• Gyeong-rye gaat het beeldmateriaal mogelijk gebruiken voor o.a. in nieuwsbrief, Instagram, facebook en website 

van de vereniging. 
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