Overeenkomst Ladies Self Defense YU SIN KWON
Aangesloten bij:

Ondergetekende:

TBN (Taekwondo Bond Nederland) en WT = World Taekwondo
IHA (International Hapkido Alliance) en DHA = Dutch Hapkido Alliance
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: _____________________________________
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 de cursus ladies self defense in goede gezondheid
verkeert en in staat wordt geacht medisch deze activiteit te mogen beoefenen.
De cursus, bestaande uit tien lesavonden 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
eventueel aan te schaffen. Voor ladies self defense is het dragen van gewone sportkleding toegestaan.
De leerling onderwerpt zich aan de door YU SIN KWON vastgestelde regels en verklaart hierbij deze regels t e 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 cursus kost € 75,00, bij vooruitbetaling te voldoen via overschrijving op NL17 INGB 00045 53865, t.n.v. R.R. Rijke, o.v.v.
ladies self defense.
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode dat de cursus duurt.
Verdere informatie over ladies self defense is te vinden op de website yusinkwon.nl.

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
___________________________________________
Handtekening:

