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Reglement 
 

 Om lid te worden, berekent Karateschool Joutou éénmalig inschrijfgeld. Na betaling van het 

inschrijfgeld is men officieel lid van Karateschool Joutou. 

 Nieuwe leden zijn de eerste maand niet verplicht om een karatepak te dragen maar na deze 

periode wel.  

 De betaling van de contributie dient vooruit voor de 1e van iedere kalendermaand te worden 

voldaan op IBAN NL16 INGB 0007 0416 41 t.n.v. Stichting Joutou o.v.v. “contributie + naam”. 

 Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. 

 Indien u lid wordt gedurende de kalendermaand, wordt de contributie berekend over het 

resterende deel van de maand.  

 Bij ziekte of vakantie bent u verplicht de contributie door te betalen.  

 Karateschool Joutou houdt zich het recht voor om de contributie te verhogen of te verlagen. 

 Bij in gebreke blijven van betaling van de contributie kan toegang tot de les worden geweigerd. 

 Opzeggen kan uitsluitend voor het einde van de kalendermaand. Hierna geldt een 

opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand. 

 Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk, per email of via onze website worden gedaan.  

 Karateschool Joutou en de docenten/assistenten zijn niet aansprakelijk voor blessures 

opgelopen tijdens trainingen en andere activiteiten van de karateschool. Deelname aan de 

karatelessen is geheel voor eigen risico.  

 Karateschool Joutou en de docenten/assistenten zijn niet aansprakelijk voor het zoek raken, 

door verlies of diefstal, van eigendommen tijdens trainingen en andere activiteiten van de 

karateschool. 

 Het niet opvolgen van gedragsregels tijdens de lessen kan als gevolg hebben dat een lid de 

toegang tot de lessen wordt ontzegd of dat een lid uit de les wordt verwijderd. 

 Karatechool Joutou houdt zich het recht voor om het lidmaatschap met onmiddellijke ingang 

éénzijdig te beëindigen.  

 Toegang tot de trainingsruimte kan, zowel voor leden als voor toeschouwers door karateschool 

Joutou en de docenten/assistenten worden ontzegd.  

 Tijdens de schoolvakanties en landelijke feestdagen is Karateschool Joutou gesloten.  

 Karateschool Joutou houdt zich het recht voor om van lesdagen, -tijden of -locatie af te wijken 

of te wijzigen.  

 Het logo van karateschool Joutou mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden 

gemaakt door internet, druk, fotokopie, borduren, microfilm of welke wijze dan ook, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Joutou  

 Karateschool Joutou houdt zich het recht voor om het reglement op ieder moment te kunnen 

wijzigen. 
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Inschrijfformulier 
 

 

Achternaam           

Voornaam (voluit)           

Geboortedatum                    (dd-mm-jjjj)       M  /  V 

Adres           

Postcode en woonplaats            

Telefoonnummer           

E-mail           

 

Hierbij verklaar ik het reglement en de privacyverklaring op de website te hebben gelezen en hiermee akkoord te 

gaan.  

De betaling van de contributie dient vooruit voor de 1
e
 van iedere kalendermaand te worden voldaan op  

IBAN NL16 INGB 0007 0416 41 t.n.v. Stichting Joutou o.v.v. “contributie + naam”. 

 

.  

 

Plaats:                                                                         Datum:                                                                       

 

 

 

Handtekening:                                                                                    (bij minderjarig ouders of verzorgers) 
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