
 

 

 

 

  
 

 
 
 
 

Mobile 06- 13 16 40 50 Info@budoschool-corschuurbiers.nl 

Contract 
 

 

U staat op het  punt  lid te  worden  van  dit professionele sportcentrum waarin  hygiëne  en  kwaliteit op  het  allerhoogste niveau  gehouden 

worden. Veel mensen sporten wekelijks bij ons en om dit in goede banen te kunnen leiden is een reglement noodzakelijk. 

Dit reglement vindt u aan  de  achterzijde van  het  contract  en  geldt  voor eenieder die  lid is of wilt worden  bij Budoschool Cor 

Schuurbiers Leest u dit reglement voor ondertekening aandachtig door zodat  later geen  onduidelijkheden kunnen ontstaan hierover. Wij 

hopen  u lang als lid te mogen  begroeten bij ons om samen te werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
 

Budoschool Cor Schuurbiers 
 

 

Roepnaam  : ………………………………………..  M  V     Achternaam : …………………………………. 

 

Adres  : ………………………………………….    Huisnr : ………postcode……………………….. 

Woonplaats : ………………………………………… Telefoon :  ………………………….06……………. 

 E-mail :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Geb. datum : ……………………………………... 
 

 

HIERONDER NIETS INVULLEN behalve je banknummer 
 

 
 

Sport/Dag/Tijd : 

Sport/Dag/Tijd : 

Lidnummer : 

Plaats : 

 

………………………………………………. 
 
 
…………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………… 
 
 
………………………………………………. 

Betalingswijze voor de vervolgperiodes zal zijn : € 26.25 

per maand 
 
IBAN 
Banknummer ………………………………………… 
* Bent u het oneens met de automatische afschrijving dan heeft u een 60 dagen de 

tijd om uw giro/bank kantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 

 

Het contract gaat in op : ……………………………………………… 
 

 

     Eénmalig lidmaatschap 17.50. euro  

 Ontvangen aan eerste betaling   € ……………………………… 

Deze betaling geldt tot : ……………………………………….

 

 

De eerste betalingstermijn inclusief éénmalig lidmaatschap dient contant te 

worden voldaan op de eerste, of vóór de tweede les. 

Ondergetekende verklaart hiermee  kennis genomen te hebben van het reglement van  Budoschool Cor Schuurbiers (zie achterzijde),  

zich aan de voorwaarden daarin vernoemd te zullen houden en gelijkluidend een afschrift van deze overeenkomst te hebben ontvangen. 

   
Aldus in 2-voud opgemaakt 

 
te …………………………………………………………… 

 

 
 

Handtekening ouder/voogd 

Bij minderjarigheid naam  + 

handtekening ouder/voogd…………………………………………………………….. 

 

ALLES WAT BLAUW IS OOK INVULLEN 

 

 

 

Handtekening vertegenwoordiger Cor Schuurbiers: 

 
 
 
 

mailto:Info@budoschool-corschuurbiers.nl


 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

1-Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en 
kan niet aan derden worden overgedragen. 
 
2-De lessen worden op eigen risico gevolgd.  

Budoschool Cor Schuurbiers kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor ongeval of letsel wegens 

het in ongerede  raken van achtergelaten kleding 

of eigendommen. 
 
3-Alle lidmaatschappen worden stilzwijgend 

verlengd met de periode waarover zij  zijn 

afgesloten. De contributie dient vooraf te worden 

voldaan. 
 
4-Achterstallige betalingen blijven ten allen tijden 

vorderbaar, ook bij afzegging door het lid of het 

bestuur. 
 
5-Contractperioden volgen elkaar op, ook tijdens 

vakantieperioden en officiële feestdagen. Het 

lesrooster is onderhevig aan wijzigingen. 
 
6-Een ziekmelding dient altijd schriftelijk aan de 

leraar of aan het bestuur of  aangetekend te 

gebeuren vergezeld van een medische verklaring 

van de huisarts. De eerste 30 dagen van de 

ziektemelding, berekend vanaf de datum van 

ziektemelding worden niet verrekend. Bij 

ziektemelding dient de periode (maand, half jaar of 

jaar) waarin u zich ziek meldt volledig te zijn 

voldaan. 
 
7-De opzegmaand is één contractmaand voor 

het aflopen van de contractperiode.  De 

afmelding dient bij de sportleraar, het bestuur of 

aangetekend te gebeuren aan  Budoschool Cor 

Schuurbiers. 
 
8-Bij alle opzeggingen ontvangt u een bewijs van 

Budoschool Cor Schuurbiers. Teruggave van de 

lesgelden is ten allen tijden onmogelijk. Het lid is 

verantwoordelijk voor het doorgeven van alle 

persoonlijke mutaties zoals adres en 

rekeningnummer van het lid waarop de lesgelden 

worden geïnd. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Het bestuur behoudt zich het recht 

voor tarieven en/of reglementen aan te 

passen zonder voorafgaande 

bekendmaking. Tevens kan de  

directie voor haar motiverende 

reden(en) het lidmaatschap bij 

aanvang weigeren en/of tijdens de 

contractperiode  opzeggen of de 

toegang tot Budoschool Cor 

Schuurbiers weigeren.. 
 
10-Vakanties en feestdagen moeten 
worden doorbetaald. Tijdens vakanties, 
officiële feestdagen en carnaval is  
Budoschool Cor Schuurbiers (soms 
gedeeltelijk) gesloten. 

Tijdens de zomervakantie van de lagere 

school vinden er geen jeugdlessen 

plaats. Voor de overige lessen wordt 

een rooster gemaakt. 

           
 


