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Overeenkomst Lesgeld TKD Nieuwegein 2020 

  

 
S.v.p. bij minderjarigen de gegevens van het kind invullen, handtekening de van ouder en/of voogd 
is verplicht. 
 

Achternaam:……………………………………. Voornaam:……………………………………… 
 

Straat/nr:………………………………………… Postcode:……. ….. Plaats………………….. 
 

Geboortedatum:…/……/………Leeftijd…… Geboorteplaats:………………………………. 
 

(Mob.)Telefoon:……………………………….. Email:…………………………………………… 
 

Beroep:………………………………………….. Hobby/Sport:…………………………………. 

 
en Taekwon-Do Nieuwegein (IN NAE DO KWAN), KvKnr. 30230266 te Nieuwegein verklaren 
hierbij te zijn overeengekomen voor wat betreft sportonderricht aan de klant zelf of het minderjarig 
kind, dat: 
1) Onderwijs wordt gegeven in de sport Taekwon-Do, deze mag nooit zonder toestemming van    

Taekwon-Do Nieuwegein verder onderwezen worden aan derden; 
 

2) De kosten bestaan uit inschrijfgeld (éénmalig), lesgeld, jaarlijks bondsgeld (via automatische 
incasso/factuur ITF-NL) en na één maand aanschaf van een I.T.F. dobok en safety equipment( 
2x per week trainen); 
 

3) Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij achterstallige betaling wordt men 
uitgesloten van de training. Deze bepaling wordt bij aanzuivering opgeheven. Mocht men na 
aanmaning in gebreke blijven, dan zullen de schulden worden nagevorderd, waarbij alle 
kosten voor de wanbetaler zijn, die tevens geen gebruik meer kan maken van onze diensten; 

 
4) De klant onderwerpt zich aan de vastgestelde regels en het huishoudelijk reglement en 

verklaart hierbij de regels te zullen naleven. Bij wangedrag wordt men uitgeschreven als klant; 
 
5) De klant zal het sportonderricht ontvangen uitsluitend voor eigen risico; 
 
6) De klant zal de Taekwon-Do sport niet moedwillig in een kwaad daglicht brengen; 
 
7) De overeenkomst wordt aangegaan voor 1 kalenderjaar en wordt daarna automatisch voor 1 

kalenderjaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst kan per mail worden beëindigd, mits 
deze geschiedt uiterlijk een (1) maand voor beëindiging van het lopende jaar; 

 
8) U ontvangt per mail een digitale factuur/betaalverzoek, controleert u nogmaals of het 

bovenstaande emailadres juist is. S.v.p. hier melding van maken indien u geen email heeft; 
 

9) U verklaart door ondertekening akkoord te gaan met de AVG (zie privacyverklaring op 
www.taekwondo-nieuwegein.nl). 

 
Aldus overeengekomen en getekend te Nieuwegein  op …….-……..- …………….  
 
Handtekening van uzelf/bij minderjarigheid van ouder/voogd: …  
 
Indien van toepassing, naam ouder/voogd: … 

Overeenkomst Lesgeld 
Taekwon-Do Nieuwegein 


