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Bij minderjarige leden tevens naam, voorletters en adres van wettelijke vertegenwoordigers:  
 
 
 
 Komen het volgende lidmaatschap overeen, conform de algemene voorwaarden van Krav Maga Netherlands : 

 

Lidmaatschap en contributie 
 

Contributie maandelijks: € ………………… 

  Aanvang lidmaatschap: ….. – ….. – 20.… 

Aanvang betaling contributie: ….. – ….. – 20.… 

 
Alle betalingen geschieden rechtstreeks aan Krav Maga Netherlands middels automatische incasso. Het 
machtigingsformulier is bijgevoegd. 
 
“Ik verklaar dat ik de  voorwaarden op de achterzijde van dit formulier heb gelezen en hiermee akkoord ga.” 

Handtekening: 
 
 
 
Door ondertekening verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld en ervan op de hoogte ben een 
lidmaatschap aan te gaan: 
 

Datum  Plaats  Naam in blokletters  Handtekening Lid /Voogd <18 jr 
 
 
 

Krav Maga Netherlands raadt u aan een kopie te maken van deze overeenkomst. 

  

 
 

De ondergetekenden: Krav Maga Netherlands, gevestigd te Heteren, en: 

Achternaam  Man/vrouw  (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Voorletters  Roepnaam  

Adres 

Postcode  Woonplaats  

Geboortedatum  Geboorteplaats  

Telefoonnummer  Mobiel  

Email-adres  

Nummer rijbewijs/paspoort/ID-kaart:     

(Medische)bijzonderheden:  
 
 

KRAV MAGA NETHERLANDS 

Foto Lidnummer 
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Algemene voorwaarden van Krav Maga Netherlands 
 

Algemeen 
- Leden mogen geen antecedenten bij de justitie hebben. Ze mogen geen vijanden zijn van de Nederlandse en/of 

Israëlische staat.  
- Als de instructeur het wenselijk acht moet het lid een bewijs van goed gedrag tonen. 
- Leden die zijn ingeschreven verklaren de algemene voorwaarden en de huisregels van Krav Maga Netherlands te 

hebben gelezen en verklaren dat ze deze zullen respecteren en naleven. 
 
Het lidmaatschap en contributie 
- Legitimatie bij inschrijving is verplicht. 
- Toegang vanaf 18 jaar. Vanaf 16 jaar met toestemming van de ouders. 
- Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan Krav Maga Netherlands. 
- Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. 
- Het lidmaatschap van Krav Maga Netherlands is voor onbepaalde tijd en met een minimum van 3 maanden. De 

contributie verbonden aan dit lidmaatschap wordt maandelijks tegen het einde van de maand automatisch 
geïncasseerd.  
 

- Kosten  volwassenen vanaf 18 jaar (Heteren, Veenendaal, Tiel): 
- Eenmalige inschrijfkosten : € 35,- (Dit is incl. het school T-shirt ter waarde van €22,50).  

Jaarlijkse bondsbijdrage  : € 35,- 
Maandelijkse contributie : € 42,50 
Alle kosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. 
 

- Kosten  volwassenen vanaf 18 jaar (Doetinchem, Capelle a/d IJssel): 
- Eenmalige inschrijfkosten : € 35,- (Dit is incl. het school T-shirt ter waarde van €22,50).  

Jaarlijkse bondsbijdrage  : € 35,- 
Maandelijkse contributie : € 35,- 
Alle kosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. 
 

- Kosten  jeugd 18 t/m 25 jaar (Studerend): 
- Eenmalige inschrijfkosten : € 22,50,- (Dit is incl. het school T-shirt ter waarde van € 17,50).  

Jaarlijkse bondsbijdrage  : € 20,- 
Maandelijkse contributie : € 27,50 
Alle kosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. 
 

-  Kosten  jeugd t/m 17 jaar: 
- Eenmalige inschrijfkosten : € 22,50,- (Dit is incl. het school T-shirt ter waarde van € 17,50).  

Jaarlijkse bondsbijdrage  : € 20,- 
Maandelijkse contributie : € 22,50 
Alle kosten worden geïncasseerd middels automatische incasso. 
 

- Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf doorgegeven te worden. Dit kan uitsluitend 
schriftelijk geschieden. De opzegtermijn bedraagt één maand, derhalve is het lid na opzegging nog 1 maal contributie 
verschuldigd, welke automatisch geïncasseerd zal worden.  

- Na opzegging kan er nog 1 maand van het lidmaatschap gebruik worden gemaakt. 
- Restitutie van lidmaatschapsgelden wordt niet verleend.  
- Indien het lidmaatschap niet formeel wordt beëindigd, blijft het lid betalingsplichtig ook als er geen gebruik wordt 

gemaakt van het lidmaatschap.  
- Indien het voor Krav Maga Netherlands niet mogelijk is de verschuldigde contributie te incasseren, behoudt Krav Maga 

Netherlands zich het recht voor om het lid de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen totdat het verschuldigde 
bedrag is voldaan. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van het lid.  

- Na één herinnering en één aanmaning wordt de incasso overgedragen aan het incassobureau. Alle kosten hiermee 
gemoeid komen ten laste van het lid. 

- Bij langdurige blessures zal door de directie van Krav Maga Netherlands bekeken worden of aanpassing van de 
contributie mogelijk is. 

- Op alle abonnementen zijn de algemene voorwaarden en huisregels van toepassing. 
 
Aansprakelijkheid 
- Krav Maga Netherlands kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen of 

persoonlijk letsel in en rond het sportcentrum. Dit geldt ook voor persoonlijke bezittingen die aan het personeel van 
Krav Maga Netherlands worden afgegeven. 

- Krav Maga Netherlands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures opgelopen tijdens trainingen en 
activiteiten van Krav Maga Netherlands. Deelname geschiedt volledig op eigen risico. 

- Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts alvorens zij met trainen kunnen starten. 
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Kleding & Bescherming 
- Tijdens de lessen, examens, seminars etc. is het verplicht de officiële Krav Maga Worldwide-broek (zwart met 2 

verticale witte strepen en Krav Maga Worldwide logo) en het T-shirt van Krav Maga Netherlands Krav Maga te dragen. 
Ook zaalschoenen zonder zwarte zolen of free-fightschoenen zijn verplicht. Het enkel dragen van sokken is verboden. 
Blootsvoets deelnemen aan de trainingen is wel toegestaan, echter voor eigen risico. 

- Tijdens de les is een ieder verplicht kruisbescherming (een toque) en een mondbitje te dragen.  
 

Overig 

- Krav Maga Netherlands is gerechtigd om op erkende feestdagen de lessen geen doorgang te laten vinden. Tevens kan 
Krav Maga Netherlands besluiten om tijdens vakantieperioden geen lessen in te plannen 

- Krav Maga Netherlands houdt zich het recht voor de lestijden en tarieven te wijzigen. 
- Zijn er onduidelijkheden, klachten of andere zaken dan kunt u die kenbaar maken bij de directie van Krav Maga 

Netherlands. 
- De directie van Krav Maga Netherlands neemt uw reacties serieus en zal deze vertrouwelijk behandelen.  
- De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder toestemming overdragen 

aan anderen.  
- Het is voor leden verboden om binnen of buiten de sportschool les te geven. 
- Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzaal, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de 

dader(s). 
- Het hebben van een WA-verzekering is verplicht, omdat zo schade/letsel aan anderen toegebracht (in de meeste 

gevallen) wordt vergoed.  

 
Datum  Plaats  Naam in blokletters  Handtekening Lid / Voogd<18 jr 

 


