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Algemene bepalingen 01-01-2020 

 

Contributieregeling  

Betaling kan alleen via automatische afschrijving van bank- of girorekening geschieden. Als het IBAN 

nummer en naamgegevens niet correct zijn ingevuld, wordt u niet geaccepteerd als lid.  

Inschrijfkosten  € 7,50  

Contributie  Per maand 

Kleuterjudo  €10 

Leden  €15 

Gastleden €10 

  

Het inschrijfformulier moet de 3de les (na 2 proeflessen). Ingeleverd worden bij de trainer of 

opgestuurd worden naar het postadres. Als het inschrijfformulier verwerkt is, krijgt u een bevestiging 

van inschrijving. Het verschuldigde bedrag wordt door Judoschool Assen per maand automatisch 

geïncasseerd. Dit gebeurt aan het eind van een de maand.  

  

Opzegging lidmaatschap  

Wanneer u uw lidmaatschap bij Judoschool Assen wilt beëindigen, dient u dit schriftelijk te doen, 

voorzien van datum en handtekening. Het lidmaatschap kan alleen per maand worden opgezegd. De 

opzegging moet minimaal op de 15e van de lopende maand zijn ontvangen. Bij opzegging na die 

datum bent u één maand langer contributie plichtig. 

  

Regeling incasso-opdrachten  

Op het moment dat u het inschrijfformulier ondertekent, verklaart u bekend te zijn met het feit, dat 

indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u binnen 30 dagen uw eigen bank opdracht kan geven 

het bedrag terug te boeken. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging voor 

Judoschool Assen.  

  

Aanmelding Judo Bond Nederland  

Wanneer u lid wordt van Judoschool Assen, geeft u tevens toestemming dat Judoschool Assen u 

aanmeldt bij de Judo Bond Nederland (JBN). Dit is noodzakelijk voor (eventuele) deelname aan 

wedstrijden, registratie van graduaties e.d. U ontvangt van de JBN een acceptgiro en na betaling een 

JBN pas en een persoonlijk judopaspoort.  Voor de Judobond Nederland moet u apart opzeggen.  
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Kleuterjudo 

Bij onze kleuter judo letten we ook op geschiktheid van de kinderen, mocht onze trainer het nog te 

vroeg of om een andere reden uw zoon/dochter op dat moment (nog) niet geschikt vinden om aan de 

judolessen deel te nemen zal de trainer dit binnen 3 maanden aan de ouders doorgeven. 

 

Social media/Promotie 

Na aanmelding bij Judoschool Assen gaat u akkoord met het gebruik van foto’s en filmopnames ten 

behoeve van promotie voor Judoschool Assen op social media en onze website. (Mocht dit om 

redenen van privacy een bezwaar opleveren kan dit worden aangegeven bij het bestuur.) 

 

Ledenportaal 

Door inschrijving bij Judoschool Assen geeft u Judoschool Assen toestemming om een account voor u 

aan te maken, waarmee u digitaal kunt inschrijven voor: Examens, Clubactiviteiten en Toernooien. 

 


