Inschrijfformulier

Persoonsgegevens
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht

M/V

Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats

Contactgegevens
Mobiel
E-Mail
Contactgegevens in geval
van nood

Naam:
Telefoon:

Betalingsgegevens
Betaling
Abonnement

Maandelijks, voor de 5de van de maand, dient u zelf de contributie te
voldoen op rekening NL78ABNA0415668212 van Maxelmo BV
 1 x per week. (€ 35,00 per maand.)
 2 x per week. (€ 45,00 per maand.)
 3 x per week. (€ 50,00 per maand.)

Door ondertekening verklaar ik tevens kennis te hebben genomen van de huisregels en de algemene
voorwaarden van Krav Maga Hilversum en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Datum:______________

Handtekening:______________________________________________

Huisregels


















Ongecontroleerde agressie wordt op geen enkele manier getolereerd.
Indien nodig worden lesbenodigdheden gezamenlijk gepakt en opgeruimd.
We betreden de zaal met zaalschoenen (dus zonder zwarte zolen), worstel- / free-fightschoenen.
We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem,
enz.
Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
Het dragen van sieraden en piercings e.d. is niet toegestaan. Ook niet op 'verborgen' plaatsen.
Bind lange haren samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
Volg de instructies van de instructeur of assistent- instructeur op.
Verlaat tijdens de les de zaal alleen met kennisgeving van de instructeur. Dit i.v.m. de veiligheid.
Iedereen oefent met iedereen: diegene die je vraagt of je als partner toegewezen wordt.
Uitzonderingen kunnen worden besproken met de instructeur.
Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
Het is verboden te eten in de zaal, tenzij door de instructeur anders bepaald (bv. voor diabetici).
Roken tijdens de lessen en/of in het pand is niet toegestaan.
Een voorwaarde om te mogen deelnemen aan examens is om minimaal 70 procent van de lessen
aanwezig te zijn, tenzij met de instructeur anders is bepaald (blessure).
Logo en naam van de IKMF, Krav Maga en KM zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam
zonder toestemming van de IKMF kan strafrechtelijke gevolgen hebben.
Let op: het maken van video-opnames van de technieken tijdens de lessen is niet toegestaan.
Foto's zijn toegestaan, mits dit van tevoren is overlegd met de instructeur.
Het is voor studenten niet toegestaan om binnen of buiten de sportschool les te geven.

Deze huisregels zijn er voor de veiligheid en / of het behoud van de goede sfeer. Bij het aangaan van
het lidmaatschap spreken we af deze (gedrags)regels na te leven.
Het (herhaaldelijk) overtreden van de regels kan verwijdering uit de les, beëindiging van
lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid
Krav Maga Hilversum en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of
materiële of immateriële schade (bijvoorbeeld emotionele schade) van goederen of aan studenten,
noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade. De student gaat
akkoord met dat hij/zij de lessen uitsluitend voor eigen risico krijgt en dat kosten van enig ongeval of
letsel geheel door hem/haar worden gedragen.

Datum:______________

Handtekening:______________________________________________

Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan
brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van het trainen van Krav Maga en/of
het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor
eigen risico neemt. Tevens zal de student de International Krav Maga Federation en/of haar leiding
en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Reglement
 Voor deelname aan de lessen in de volwassenengroepen Krav Maga geldt een minimum leeftijd
van 16 jaar.
 Studenten van Krav Maga Hilversum mogen geen antecedenten hebben bij Justitie, en mogen
geen vijanden van de Nederlandse staat of de staat van Israël zijn. Zij dienen dit (op verzoek) te
kunnen aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag.
 Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens over het reglement heeft verstrekt, kan
uitsluiting van de lessen volgen.
 Iedere student moet verplicht een WA verzekering hebben.
 Iedere student is verplicht lid te worden van de IKMF. Zonder dit lidmaatschap is het niet mogelijk
om examens te doen. Lidmaatschap is verplicht binnen 1 maand na aanvang van de lessen, en kan
worden aangetoond d.m.v. het IKMF-paspoort. In dit paspoort worden alle Krav Maga activiteiten
(zoals examens en seminars) afgetekend. De jaarlijkse bondscontributie bedraagt 25 euro.
*** Meer informatie over het lidmaatschap van de IKMF is te vinden op: http://www.kravmaga-ikmf.nl/ikmf/lidmaatschap/

 Kleding tijdens de lessen moet bestaan uit het standaard tenue: zwarte broek met logo, wit IKMFKrav Maga T-shirt of clubshirt, zaalschoenen en benodigde bescherming zoals toque en bitje.
 Betaling van het lesgeld gebeurt via automatische overboeking door de student zelf. De student
tekent hiervoor bij inschrijving.
 De overeenkomst om lessen te volgen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt
uitsluitend, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt deze overeenkomst te willen
beëindigen. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk (per post of e-mail) gebeuren! Voor
opzegging geldt 1 maand opzegtermijn, met betaling van de opzegmaand en de laatste maand. Bij
niet-tijdige betalingen van het lesgeld wordt de vordering in handen gegeven aan een
incassobureau. De kosten die zijn verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de
student. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan
enige les niet deelneemt. Alleen bij langdurige afwezigheid, kan in overleg worden afgeweken van
deze regel. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk (per post of E-mail) te worden ingediend.
 Tijdens vakantieperioden loopt het lesgeld van Krav Maga Hilversum gewoon door. Ook tijdens
verhindering van de instructeur door bijvoorbeeld ziekte loopt het lesgeld door. Gemiste lessen
kunnen op een ander moment worden ingehaald.
 Iedereen die zich inschrijft bij Krav Maga Hilversum, dient kennis te nemen van en akkoord te
gaan met bovenstaande door het inschrijfformulier te ondertekenen met datum en handtekening.

Datum:______________

Handtekening:______________________________________________

