
OVEREENKOMST LIDMAATSCHAP versie 2023 

Op onderstaande wijze wordt u lid van karatevereniging Iryoku: 

1. Het inschrijfgeld (administratie) € 25,- 
2. Voor Jeugdleden vanaf 6 jaar bedraagt de contributie € 290,- per jaar 

Voor leden vanaf 18 jaar bedraagt de contributie € 330,- per jaar 
2a. Er is wel/geen sprake van gezinskorting. (omcirkelen wat van toepassing is) 

3. Bonds- & Branchief contributie (1x per jaar): 
Jeugd € 17,50 
Leden v.a. 18 jr. € 25,- 

4. De contributies zijn als volgt betaalbaar: 

A bij vooruitbetaling per maand, 
B per kwartaal (respectievelijk vóór 1//2, 1//4, 1//7 en 1//10) 
C jaarlijks. (Op 1 februari dient tenminste 25% te zijn overgemaakt en op 1 december is het volledige bedrag 
voldaan.) Omcirkelen wat van toepassing is. U ontvangt hiervoor, uiterlijk in januari, twee facturen. 
Op 1 maart 2023 moet ook de betaling van de Bondscontributie en Branchchief afdracht zijn betaald. 

 
Aan de factuur is een Ideallink gekoppeld. Dit om eenvoudig en snel te betalen. 

 

5. Een eventuele wijziging van de contributie(s) wordt in september vastgesteld. Een kennisgeving van deze wijziging 
wordt op de website vermeld. Een eventuele wijziging gaat in op 1 januari van het eerstvolgende jaar. 

6. Opzegging is geldig, mits per aangetekend schrijven vóór het einde van de maand gedaan. U dient één maand 
opzegtermijn in acht te hebben genomen. Wordt deze termijn overschreden dan wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met een maand, dan wel steeds zoveel malen als van toepassing, verlengd. Opzegging kan uitsluitend 
geschieden door het lid of de wettige vertegenwoordiger/ster. Schriftelijke opzegging geschiedt alleen via het 
correspondentieadres. Als opzegging wordt niet beschouwd, een telefonische opzegging, of een opzegging door of 
namens een derde gedaan. Een tussentijdse opzegging die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden leidt niet 
tot ontslag van de verplichting tot het betalen van de verschuldigde contributie over de aan opzegging 
voorafgaande periode plus 1 maand. 

7. In geval van achterstallige contributies wordt na één aanmaning de inning uit handen gegeven. De kosten van 
incasso en de wettelijke rente komen voor rekening van het betreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger/ster 
van het minderjarig lid. 

8. Minderjarig personen – beneden de leeftijd van 18 jaar – kunnen uitsluitend worden ingeschreven door een van de 
beide ouders of een wettelijk vertegenwoordiger/ster. 

9. De inschrijvingsdatum geldt als begin van het lidmaatschap. Het vaststellen van het tijdstip van aanvang en duur 
van de lessen, dient in overleg met de leraar te geschieden. 

10. De vereniging is gesloten op zon- en officiële feestdagen. Vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de 
gebruikelijke schoolvakanties. 

11. Gegevens van het lid worden niet doorgegeven of verkocht aan derden zonder toestemming van de betrokkene. 
Foto’ s en film worden uitsluitend gebruikt voor promotie van de vereniging of van het karate. Door de handtekening 
gaat men hiermee akkoord. 

12. Ondergetekende geeft toestemming om zijn telefoonnummer toe te voegen aan de ‘info voor allen’ app en zijn 
emailadres voor de nieuwsbrief. Ja/Nee. Omcirkelen wat van toepassing is. 

13. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van bovenstaande bepalingen, er mee in te stemmen en 
deze te zullen naleven, waardoor ik ben ingeschreven als lid, of als wettelijk vertegenwoordiger van het 
minderjarige lid van bovengenoemde vereniging en een gelijkluidend afschrift van deze overeenkomst te hebben 
ontvangen. 

 

Gegevens van het (minderjarig) lid Gegevens v.d. wettelijk vertegenwoordiger/ster 

Naam       

Adres        

Postcode      

Woonplaats      

Geboortedatum      

Geboorteplaats       

Telefoonnummer      

E-mail adres       

Inschrijvingsdatum       

Handtekening       

Namens Karatevereniging Iryoku       

 


