
Naam Judoka:  

Datum:  

JUDOVERENIGING NINTAI 
INSCHRIJFFORMULIER 2020 Naam in cassant: Judovereniging Nintai 

Adres in cassant: Meidoornstraat 5 

Postcode in cassant: 4941 KX 

Woonplaats in cassant: Raamsdonksveer 

In cassant ID: NL37ZZZ402710720000 

Kenmerk machtiging: Contributie Judovereniging Nintai 

Naam:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Rekeningnummer (IBAN):  

Plaats en datum:  

Handtekening:    

   

    

machtiging                                 SEPA 

Door ondertekening van dit formulier geeft u  toestemming aan Judovereniging Nintai om 

doorlopende incasso-opdrachten  te sturen naar uw bank om het contributie bedrag van 

uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 

af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Judovereniging Nintai. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hier-

voor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank om de 

voorwaarden. 

  

  



 

Algemene gegevens 

 

 

* Het inschrijfgeld bij Judovereniging Nintai bedraagt à €10,- . 

* Bovengenoemde gaat met het invullen van de SEPA akkoord met automatische afschrijving 

van het inschrijfgeld en de contributie. De contributie wordt geïnd per kwartaal.  

* Inschrijving is alleen geldig in combinatie met geldig ingevuld Sepa machtingsformulier. 

* Bovengenoemde heeft de toestemmingsverklaring in het kader van de privacy ondertekend . 

* De privacy verklaring van judovereniging Nintai kunt u terug vinden op de website. 

* Judovereniging Nintai is niet aansprakelijk voor sportblessures en/of (letsel)schade, opgelopen 

tijdens het sporten. 

* Judovereniging Nintai is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendom-

men van deelnemers of bezoekers. 

* Na het inleveren van dit formulier zal na overleg met de trainer de indeling plaats vinden.  

* Het opzeggen van het lidmaatschap van Nintai kan uitsluitend schriftelijk via het                                   

opzegformulier. Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het lopende kwartaal in het bezit 

zijn van ledenadministratie.  

 

 

Sport O Judo 
O Kempo 

Ingangsdatum   

Roepnaam & Voorletters   

Achternaam   Tussenvoegsel   

Geboortedatum   Geslacht   Man      Vrouw 

Adres   

Postcode & Woonplaats   

Telefoonnummer (s)   

E-mail adres of adressen   

Allergie              (Alleen indien hier 

rekening mee gehouden dient te worden) 
  

Nintai gegevens - trainingsdag  Tijdstip   

Indien lid JBN, judonummer   

Naam en handtekening 

(indien minderjarig, handtekening ouders 

of verzorgers) 

  

Toestemmingsverklaring   

□ Publiceren van foto’s of filmpjes waarop ik afgebeeld ben op social media en de website.   

□ Publiceren van mijn voor en achter naam bij beeldmateriaal op de website of social media.   

□ Publiceren van foto’s, eventueel met naam en toenaam, in de plaatselijke pers.   

 
LET OP: Als ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar, moet deze  

verklaring ook door een ouder of voogd ondertekend worden.  
 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:  

                                                   Kind :                                                     Ouder / voogd: 

Naam:                       _________________________               _______________________________ 

Plaats en datum:     _________________________               _______________________________ 

Handtekening: 

                                   ________________________                 _______________________________ 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens.                                 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

                            

□ Pupillen Judo      t/m 12    € 35,00 □ Pupillen Kempo t/m 12    € 47,50 

□ Junioren Judo    13 t/m 17  € 41,00 □ Junioren Kempo 13 t/m 17  € 53,50 

□ Senioren Judo    18 >             € 45,00 □ Senioren Kempo 18 >             € 57,50 

□ Extra Training   € 12,50     

Toestemmingsverklaring 

* Op het moment dat uw kind deelneemt aan een officiële JBN activiteit (wedstrijd of examen), 

dient uw kind lid te worden van de JBN.  De lidmaatschapskosten voor de JBN zijn voor eigen 

kosten. Voor extra informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de JBN. 

www.jbn.nl  

* U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele uitschrijving bij de Judo Bond Nederland.  

 

Contributie 


