
Inschrijfformulier

Deelname en betaling
Voor het volgen van de Aikidolessen is een maandelijkse bijdrage van 36 Euro voor zestien jaar en ouder en 24 Euro voor junioren 
tot zestien jaar, bij vooruitbetaling verschuldigd. Bij inschrijving dienen de eerste en laatste maand contant te worden voldaan. 
De tussenliggende maanden worden d.m.v. automatische afschrijvingen geïncasseerd. Opzegging van het lidmaatschap dient ten 
minste één maand van te voren te geschieden. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden gehonoreerd. 
De maandelijkse bijdrage kan door Aikido Musubi de Bollenstreek jaarlijks worden aangepast. 

Aansprakelijkheid
Aikido Musubi de Bollenstreek is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of in ongerede geraakte eigendommen en ongevallen welke 
voortvloeien uit of ontstaan tijdens de deelname aan de lessen.

Feestdagen en vakanties
De lessen vinden geen doorgang op officiële feestdagen, op 5 december en in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar. Gedurende de 
zomervakantie van de basisscholen geldt voor volwassenen een aangepast lesrooster. De lessen van de junioren komen in de 
vakantieperioden te vervallen. In de vakantieperioden kunnen junioren, op verzoek, toestemming krijgen om aan de training voor 
volwassenen deel te nemen.

LOCATIES:
Hillegom Aarts Sport, Abellalaan 82
Lisse Sportcentrum de Waterkanten
 Sportlaan 21
Nieuw-Vennep Sportzaal de Breedenborgh, 
 Sarabande 1
Noordwijkerhout Sporthal Regenboogschool, 
 Ambachtsweg 1

Aikido Musubi de Bollenstreek

Handtekening: ..........................................       ( indien minderjarig handtekening van ouder/verzorger )

Dit inschrijfformulier afgeven bij de leraar of zenden aan: Aikido Musubi de Bollenstreek, Spiegelberg 14, 2211DG, Noordwijkerhout.

verzorgt Aikidolessen in  

Hillegom, Lisse, 

Nieuw-Vennep en 

Noordwijkerhout. Het doel is 

het bevorderen van de beoefening en 

studie van de culturele achtergronden 

van Aikido en aanverwante disciplines. 

De lessen worden door 

rijksgediplomeerde leraren verzorgd.

Lessen
Leden vanaf 16 jaar mogen aan alle op het lesrooster vermelde 
Aikidolessen te Hillegom, Lisse, Nieuw-Vennep en Noordwijkerhout 
deelnemen. Vanaf de 3e Kyu of met toestemming van de leraar geldt 
dit ook voor de lessen voor gevorderden in Nieuw-Vennep op 
maandagavond. Voor de junioren geldt dat zij alleen de lessen 
jeugdaikido mogen volgen, tenzij na overleg met de leraar jeugdaikido 
anders wordt besloten.

Aikido Musubi de Bollenstreek is ingeschreven bij de K.v.K. nr. 28118461 en aangesloten bij de Judo Bond Nederland. 

Inschrijven
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovenstaande regels 
betreffende het lidmaatschap en verleent hierbij machtiging aan 
Aikido Musubi de Bollenstreek, om van onderstaand rekeningnummer 
bedragen af te schrijven wegens verschuldigde bijdrage.

* Indien u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze 
tot één maand na afboeking door uw bank terug laten storten.

Datum inschrijving: ................................... 

Naam: .....................................................

Adres:......................................................

Plaats:......................................................

Geboortedatum:........................................

Telefoonnummer: ..............................................

Emailadres: ......................................................

Bankrekeningnummer (IBAN): 

ten name van: .................................................


