
STICHTING BUDO SPORTEN JETZE VAN DIJK  
 Dojo Dieselstraat 2 • 8263 AE Kampen • tel. 038 - 3321754 

                      IBAN: NL69 ABNA 0427 6226 54 

Privé adres Groenestraat 2 • 8261 VH Kampen • tel. 038-3315387 

 

  DEELNEMERSCONTRACT 
De ondergetekende (ouder/verzorger van)* 

achternaam:______________________________________ 
voornamen voluit: _________________________________ 

roepnaam: ___________________________________________ 

geboortedatum:___________________________________ 

adres: ___________________________________________ 

postcode en plaats:________________________________ 

telefoonnummer: __________________________________ 
beroep:______________________________________________ 

IBAN: _______________________________________________ 

e-mail adres:_________________________________________ 

verklaart met Stichting Budo Sporten Jetze van Dijk, 

gevestigd te Kampen, te zijn overeengekomen als volgt:

1. Ondergetekende zal met ingang van___________________________________________________________ 
als cursist deelnemen aan de op het inschrijfformulier ingevulde tak van sport tegen de daarvoor geldende bijdrage, 
volgens 3-6 maand-contract, met stilzwijgende verlenging: steeds voor 3-6 maanden. 

 
2. Cursisten 

Cursisten zijn zij, die dit deelnemers contract zijn aangegaan met Stichting Budo Sporten Jetze van Dijk en men is 

definitief cursist op de datum van inschrijving voor de minimale tijdsduur van drie tot zes (3-6) cursus-maanden. 

a. aspiranten-cursist is men gedurende een proefperiode of kennismakingscursus van maximaal twee (2) maanden die 

aan de definitieve cursus vooraf gaat. 

b. zonder -door persoonlijke verschijning- zich vóór het verstrijken van de proefmaanden op het kantoor/administra-

tie te hebben afgemeld, is men automatisch definitief-cursist voor de bovengenoemde minimum tijdsduur. 

c. bij afmelding, vóór het verstrijken van de proefmaanden, hetzij vóór of na afloop van de minimum cursusduur, moet 

het originele exemplaar van deze overeenkomst, het witte exemplaar, door de cursist, ouder, wettige verzorger(ster) 

of vertegenwoordiger worden opgeëist als overtuigend bewijs, zich daadwerkelijk te hebben afgemeld. 

 

Zonder schriftelijke afmelding wordt de overeenkomst na boven genoemde minimum tijdsduur (3-6 mnd) steeds 

stilzwijgend met dezelfde periode verlengd. 

3. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de op achterzijde afgedrukte algemene 

voorwaarden van Stichting Budo Sporten Jetze van Dijk. Welke voorwaarden in de inhoud van de overeenkomst zijn 

opgenomen. 

Datum Definitieve cursus ___________________________________________________  

Aldus opgemaakt te Kampen en getekend d.d.  _______________________  

Handtekening: ________________ 
(tot 18 jaar handtekening ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige) 

Sport: ________________________  

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, een machtiging aan Stichting Budo Sporten Jetze van Dijk, om 

zijn of haar verschuldigde abonnementsgelden, op of omstreeks de 28e van iedere maand van zijn of haar bankrekening 

af te schrijven. 

Opgemaakt en getekend te Kampen op: 

Handtekening.  __________________________________________________________  

 

t.n.v.  _________  

       /                       /      2      0 

insch.  €________ 

mnd.  €________ 
ged. mnd. €________ 
kwartaal €________ 
 

totaal  €________ 


