
  

Inschrijfformulier  
 

Judo Tan-Ren-Jutsu 

Voornaam:                     _________________________________________________________________________________ 

 

Achternaam:            _________________________________________________________________________________ 

 

Geboortedatum:           ________________________________________________________________ Jongen / Meisje 

Adres:             _________________________________________________________________________________ 

 

Postcode:                        __________________Woonplaats: ________________________________________________ 

Telefoonnummer:        _________________________________Mobiel: _______________________________________ 

E-mail:                             _________________________________________________________________________________ 

 

Reeds aangesloten bij judobond Nederland :  (lidnummer invullen)______________________________  

Wanneer je nog geen lid bent bij Judo Bond Nederland, dan word je door TRJ aangemeld.   

Het lidmaatschap van de JBN is onder andere nodig voor deelname aan JBN wedstrijden, registratie van de 

judobanden, verzekeringen e.d.  Na uw aanmelding ontvangt u van de JBN een machtiging voor automatische 

incasso of een acceptgirokaart en een judopaspoort. 

 

        JUDO Onbeperkt trainen op alle locaties  

Contributie met ingang van 1 januari 2023 

O    5 t/m 17 jaar € 16,00 per maand (2e, 3e en volgende kind € 15,50 per kind) 

O    Volwassenen betalen € 18,00 per maand  

Locatie(graag omcirkelen):     Finsterwolde –  Stadskanaal – Ter Apel - Musselkanaal –  Winschoten – Vlagtwedde 

– Hoogezand – Sappemeer - Nieuw Buinen – Emmen Valkenveld  

In de eerste maand van contributie geïncasseerd door Judoschool Tan-Ren-Jutsu wordt ook het 

inschrijfgeld(éénmalig) van € 12,50 automatisch door Stichting Judoschool Oost-Groningen afgeschreven van uw 

bankrekening.  

Automatische incasso: 
U geeft toestemming dat het inschrijfgeld(éénmalig) en contributie maandelijks rond 24e van de maand van uw 
rekening wordt gehaald doormiddel van automatische incasso. 
 
IBAN Bank-/gironummer                               ____________________________________________________________________________           
 
Bankrekeningnummer staat op naam van ____________________________________________________________________________ 
 

Ik ben in contact gekomen met Judoschool Tan-Ren-Jutsu via: 

O   De krant 

O   Internet (De website www.judotanrenjutsu.nl) 

O   Anders namelijk:______________________________________________________________________________________ 

Opzegging kan alleen geschieden via e-mail naar info@judotanrenjutsu.nl  

Voor akkoord, 

 

Plaats en datum      Handtekening 

_______________________________________________________    ________________________________________ 

 

mailto:info@judotanrenjutsu.nl


 
Judo Tan-Ren-Jutsu      
 

 

Postadres: 

 

Judo Tan-Ren-Jutsu 
Hassebergerweg 6, 9551CC Sellingen 

Telefoon: 0658814428 

E-mail: info@judotanrenjutsu.nl 

Website: www.judotanrenjutsu.nl 
 

Algemene voorwaarden 

 

Aanmelding 

 

a.   Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. 

b.   Het lidmaatschap gaat in vanaf datum ondertekening van het inschrijfformulier.  

      Judo Tan-Ren-Jutsu is aangesloten bij de Judo Bond Nederland.  

      Elk lid van Judo Tan-Ren-Jutsu wordt door T.R.J. rechtstreeks bij de -JBN als lid aangemeld. 

     Meer informatie JBN vind je op:  
http://www.jbn.nl/ledenservice/lidmaatschap+jbn/aanmelden/cDU638_Aanmelden.aspx 

c.   U geeft toestemming voor het plaatsen van foto’s/ films gemaakt tijdens de training/ toernooi op de website /facebook/ flyer van 

…..Judo Tan-Ren-Jutsu en of in de media. 

d.  U geeft toestemming dat u wordt toegevoegd aan de groepsapp van de locatie waar u, uw zoon of uw dochter traint. 

 

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 

 

• Een lidmaatschap bij Judo Tan-Ren-Jutsu kan op elk moment ingaan en is voor onbepaalde tijd.      

• Tijdens de halfjaarlijkse judo examens, schoolvakanties, activiteiten van basisscholen, avond4daagse, Sint-Maarten, judokamp en 

andere activiteiten, waar Judo Tan-Ren-Jutsu aan mee doet, worden er geen judolessen gegeven.  

Er worden ook geen lessen gegeven in de winter bij extreme gladheid en of hevig sneeuwval, 

in de zomer bij temperaturen meer dan 30 graden Celsius.  

Dit wordt altijd vermeld op de website: www.judotanrenjutsu.nl en dit wordt vermeld in de groepsapps en op 

Facebook. 

• Betaling geschiedt middels automatische incasso, rond de 24e van de maand.  

Het lesgeld wordt tijdens de schoolvakanties, zon- en feestdagen e.d. gewoon doorbetaald.  

• Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook zal het lid een herinnering ontvangen 

welke binnen drie weken na ontvangst betaald dient te worden. Hierna wordt een aanmaning verstuurd van het verschuldigde 

bedrag vermeerderd met € 15,00 administratiekosten en krijgt het lid nogmaals twee weken de gelegenheid om het 

verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen 

gegeven.  

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de resterende kosten zijn voor rekening van het lid. 

•  Judo Tan-Ren-Jutsu behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen.  

 

Beëindiging 

 

• Het lid kan zijn lidmaatschap bij Judo Tan-Ren-Jutsu alleen beëindigen via e-mail  info@judotanrenjutsu.nl  
U dient uw lidmaatschap van Judo Bond Nederland zelf op te zeggen. 

             De opzegtermijn bedraagt de maand van opzeggen en de volgende maand. Bijvoorbeeld, u zegt uw lidmaatschap in 

………...november op, dan wordt de contributie in december nog van uw rekening afgeschreven. 

• Judo Tan-Ren-Jutsu behoudt zich het recht voor om bij onaanvaardbaar gedrag een lid voor bepaalde tijd te schorsen dan wel 

het lidmaatschap te beëindigen. 

 

Aansprakelijkheid 

• Sporten bij Judo Tan-Ren-Jutsu geschiedt op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering 

(ziektekostenverzekering en WA-verzekering) die de schade dekt bij eventuele ongevallen. Judo Tan-Ren-Jutsu  zal geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens het verblijf of 

voortkomende uit het verblijf bij Judo Tan-Ren-Jutsu.  Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Judo Tan-Ren-Jutsu worden 

vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Judo Tan-Ren-Jutsu in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke 

Judo Tan-Ren-Jutsu ter zake van assuradeuren ontvangt. 

• Judo Tan-Ren-Jutsu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. 

• Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw door leden is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. 

 

Judoschool Tan-Ren-Jutsu staat ingeschreven bij: 

Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer: 01127338  

Judo Bond Nederland onder nummer: D4VX306 
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