
Inschrijfformulier Taekwondo en Hapkido Vereniging  YU SIN KWON 

 

Aangesloten bij: TBN (Taekwondo Bond Nederland) en WT = World Taekwondo 

 IHA (International Hapkido Alliance) en DHA =  Dutch Hapkido Alliance 

SN (Sibpalki Nederland) en KSA = Korea Sibpalki Association 

 

 

Ondergetekende: Taekwondo en Hapkido Vereniging YU SIN KWON 

   (statutair gevestigd te Hellevoetsluis) 

p/a Hongerlandsedijk 188, 3201 LW Spijkenisse 

 

Hierna te noemen: YU SIN KWON  

 

Én hierna te noemen leerling: 
 

Naam: _____________________________  Voornamen: ________________________________________ 

 

Geboortedatum: ____________________   Geboorteplaats: _____________________________________ 

 

Geslacht:  □ man  /  □ vrouw  (aankruisen wat van toepassing is)  Nationaliteit: _________________________ 

 

Adres: __________________________________________________ Postcode: _____________________ 

 

Woonplaats: ___________________________________________ Telefoon: _____________________ 

 

E-mail: ________________________________________ 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

 Dat YU SIN KWON er vanuit gaat dat de leerling die zich aanmeldt voor taekwondo, hapkido of sibpalki in goede gezondheid 

verkeert en in staat wordt geacht medisch deze sport te mogen beoefenen. 

 De sport en het onderwijs wordt gegeven op door YU SIN KWON aangewezen dagen en uren; de leerling zal zich in verband met 

het algemene karakter van het onderwijs, individueel daaraan moeten richten. 

 Door YU SIN KWON wordt bepaald aan welke eisen de benodigde sportkleding moet voldoen. De leerling dient deze kleding aan 

te schaffen. 

 De leerling onderwerpt zich aan de door YU SIN KWON vastgestelde regels en verklaart hierbij deze regels te zullen naleven, 

zodat het onderwijs goed en veilig kan worden gegeven. 

 De leerling verklaart hierbij dat hij/zij bovengenoemd sportonderricht zal ontvangen, uitsluitend voor eigen risico én dat de kosten 

van enig ongeval of letsel ten gevolge hiervan geheel door hem/haar zelf zal worden gedragen. De leerling verklaart hierbij al nu 
afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeclaim tegen YU SIN KWON. Tevens kan YU SIN KWON niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enig beschadiging of het zoekraken van (sport) kleding, voorwerpen of enig ander persoonlijk 
bezit in de oefen- en kleedruimtes. 

 De benodigde kosten bestaan uit inschrijfgeld, contributie, examengeld, bondsgeld en aanschaf van het verenigingsembleem.  

1) Het inschrijfgeld dient men te voldoen op de datum van inschrijving. 
2) De contributie dient men bij vooruitbetaling aan het begin van de 3-maandelijkse periode te voldoen. 
3) Bij examengeld zijn de kosten van band of slip inbegrepen (let wel: geldt niet voor deelnemers aan recreatief hapkido)  
4) Men dient lid te worden van de bonden waar YU SIN KWON bij is aangesloten. De jaarcontributies moeten apart worden  

     betaald (let wel: geldt niet voor deelnemers aan recreatief hapkido).  
 

De bedragen onder 1, 2, 3 en 4 staan vermeld op de website yusinkwon.nl. Deze kunnen door omstandigheden worden gewijzigd. 
Bij achterstallige betaling van de contributie wordt men uitgesloten van de training en van het betreden van de oefenzaal. Deze 
bepalingen worden opgeheven bij het voldoen van de achterstallige betaling. Mocht men in gebreke blijven, dan zullen de nog 
openstaande contributiegelden worden gevorderd, de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de betaling plichtige. 

 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan alleen schriftelijk worden beëindigd. Dit met in achtneming van  

één (1) maand opzegtermijn, waarbij men ten minste één (1) maand contributie verschuldigd is. Het is niet mogelijk om de vooruit 
betaalde contributie geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien de leerling om welke reden dan ook niet deelneemt aan één of 
meerdere lessen in de desbetreffende periode. 

 Men wordt pas ingeschreven bij YU SIN KWON en (eventueel) bij de respectievelijke nationale- en wereldbonden, én tot de lessen 

toegelaten indien deze overeenkomst, ondertekend door de wettelijke meerderjarige leerling of door de ouders/voogd van de 
minderjarige leerling bij YU SIN KWON is ingeleverd. 

 

Notabene: bij ondertekening is de privacyverklaring van de vereniging voor beide partijen van toepassing, te raadplegen op yusinkwon.nl. 
 

Aldus overeengekomen en getekend te: _________________________  Datum: _______________________ 

 

□ leerling / □ ouders / □ voogd (aankruizen wat van toepassing is) 

 

 

___________________________________________ 

        Handtekening:  


