
Nederlandse Culturele Aikido Club – afd. Leiden 
Pieterskerkgracht 7 2311 SZ Leiden 
hansdegroot@email.com  

Beste Aikidoka,Beste Aikidoka,Beste Aikidoka,Beste Aikidoka,    

Van harte gefeliciteerd met uw beslissing om een introductie-abonnement te starten binnen onze 
Aikido stichting en welkom in de mooie wereld van het Aikido. 

U wordt gedurende 8 lessen lid van de Nederlandse Culturele Aikido Club afdeling Leiden en 
betaald eenmalig contributie. Met het contributiegeld van alle leden worden de kosten voor de 
wekelijkse Aikido lessen betaald, het huren van de zaal, de kosten van de trainingsmatten, 
verzekeringen en promotiemiddelen. 

Namens het NCAC Leiden wil ik u hierbij heel hartelijk welkom heten. 

Hans de Groot 
Dojohouder NCAC Leiden
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Inschrijving: “introductie-abonnement” aikido lessen 

Persoonlijke gegevens 
Voor- en achternaam: 
Adres: 
Postcode:  
Woonplaats: 
Telefoon:   
E-mail: 
Geboortedatum: 

Introductie-abonnement 8 aikido lessen 
Tarief per 8 lessen: 

0 Volwassenen tarief  € 25,00 
0 Studenten € 25,00 

Aanvangsdatum (datum proefles) : . . / . . / . . . . 
Betalingen naar IBAN: NL52INGB0002114169 

●  met omschrijving "NCAC Aikido introductie abonnement" 
● Bijvoegen: kopie van studentenkaart indien van toepassing. 
● Van belang zijnde aandoeningen en/of ziekten hier vermelden: . . . 

Hoe kwam u in contact met ons? 
O  A D V E R T E N T I E  

O  F O L D E R  
O  W E B S I T E  
O VIA KENNIS 
O ANDERS, namelijk: 

Belanghebbende verklaard in te stemmen met de voorwaarden op de volgende pagina. 

Datum . . / . . / . . . Plaats :  ........................................  

Handtekening: 
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Voorwaarden 

1. Elk verenigingslid meldt zich schriftelijk aan d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier 

2. Bij inschrijving wordt het tarief berekend voor de resterende periode van de maand plus 
het tarief van de volgende maand. De inschrijving wordt automatisch steeds met een 
maand verlengd. 

3. Elk verenigingslid is verplicht zich voor aanvang van het volgen van de eerste 
introductieles te hebben betaald. 

4. De NCAC heeft het recht veranderingen in het reguliere programma te brengen, te 
weten; lestijden, stages en docenten. Het is aan de verenigingslid om zich hierin te 
schikken. 

5. Na afloop van het introductie abonnement verloopt het lidmaatschap van de NCAC. 

6. Elke inschrijver mag maximaal eenmalig gebruik maken van een introductie abonnement. 

7. Tijdelijke opzegging is alleen mogelijk met een geldige reden en meegeleverde 
bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld een blessure met een langdurig herstel en een 
verklaring van de hulpverlener en in overleg met de penningmeester. 

8. In geval van wijziging van de persoonlijke gegevens of verandering van het rechtmatig 
tarief verplicht de verenigingslid dit met een wijzigingsformulier of via de website kenbaar 
te maken. 

9. Mocht uw gezondheid van dien aard zijn dat het beoefenen van aikido nadelige gevolgen 
voor u kan hebben, dan bent u verplicht om een huisarts te raadplegen en de aikidoleraar 
hiervan op de hoogte te stellen. Een algemene sportkeuring is wenselijk. In het belang 
van zowel de gezondheid als de ontwikkeling van u als aikidoka is het bovendien 
wenselijk om de lessen regelmatig bij te wonen. 

10. U dient zich aan de dojo etiquette te houden (op te vragen bij de secretaris en vermeld 
op de website). 

11. Het beoefenen van Aikido geschiedt op eigen risico. Aikido is een krijgskunst; blessures 
kunnen daarom soms voorkomen. Een groot gevoel van eigen verantwoordelijkheid, 
zowel voor de eigen gezondheid als die van de andere aikidoka’s is daarom 
noodzakelijk. U zegt middels deze toe om zich in en rondom de aikidoles en de Dojo met 
respect en verantwoordelijk naar anderen toe te gedragen. 
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