
 

 

Algemene voorwaarden Stichting Taekwon-Do Middelburg. 

 

Artikel 1.1. Het lidmaatschap 

Middels het inleveren van volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier en het 

machtigingsformulier voor automatische incasso verklaart u “lid” te willen worden van 

Taekwon-Do Middelburg en tevens kennis te hebben genomen, en akkoord te zijn met de 

hieronder opgenomen bepalingen en voorwaarden. Tevens is éénmalig inschrijfgeld 

verschuldigd voor administratiekosten welke contant kan worden voldaan. 

1.2. Het inschrijfformulier dient te zijn ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van het lid 

indien deze ten tijde van de aanvraag minderjarig is. 

1.3. Indien er voor inschrijving meer gegevens benodigd zijn, bijvoorbeeld pasfoto of legitimatie 

van lid/ouder(s)/verzorger(s), dienen deze terstond te worden aangeleverd. 

1.4. Van een lidmaatschap is pas sprake als aan alle verplichtingen die daarvoor benodigd zijn is 

voldaan.  

1.5. Vanaf het moment van inleveren van het ondertekend inschrijfformulier is men 

betalingsplichtig, ook als er nog niet aan het inleveren van eventuele overige bescheiden welke 

worden gevraagd is voldaan. 

1.6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal zes maanden waarvan 

niet kan worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 3.2. 

Na verloop van deze periode wordt deze automatisch verlengd. 

1.7. Indien niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan is Taekwon-Do Middelburg 

gerechtigd het lid toegang tot de lessen te ontzeggen zonder dat de betalingsverplichting komt te 

vervallen. Indien betaling langer dan 2 maanden uitblijft is Taekwon-Do Middelburg gerechtigd 

de vordering uit handen te geven waarbij alle kosten daarvoor voor rekening van het lid komen. 

 

Artikel 2.1. Lidmaatschap ITF Nederland 

Het lid verklaart middels het aanvaarden van het lidmaatschap tevens lid te worden van ITF 

Nederland waarbij door deze eveneens automatische incasso zal worden geaccepteerd. 

 

Artikel 3.1. Gedragsregels  

Het lid verklaart zich te houden aan de gedragsregels welke door het bestuur en/of trainers 

worden opgelegd. Tevens verplicht het lid zich te houden aan de regels/reglementen welke door 

ITF Nederland worden gehanteerd. Dit betreft ook de regels welke staan beschreven in de ITF-

examen syllabus welke te raadplegen/downloaden is op de website van Taekwon-Do 

Middelburg. 

3.2. Het is verboden de lessen te verstoren, agressief gedrag, alcohol en/of geestverruimende 

middelen te bezitten/gebruiken en/of te verspreiden. Asociaal gedrag, schelden, vloeken e.d. 

wordt niet geaccepteerd en kan tot verwijdering leiden.  

3.3. Opzegging van het lidmaatschap door Taekwon-Do Middelburg zal nimmer tot restitutie van 

contributie en/of overige reeds voldane betalingen leiden. 

 



 

Artikel 4.1. Beëindiging lidmaatschap. 

Beëindiging of opzegging dient schriftelijk te geschieden, overige opzeggingen zullen niet in 

behandeling worden genomen. Opzegging/ beëindiging dient tenminste één maand voor 01 

februari of 01 augustus schriftelijk te worden ingediend.  Zonder schriftelijke opzegging gaat het 

lid akkoord met een verlenging van het lidmaatschap met een nieuwe periode van zes maanden.  

4.2. Bij opzegging zal Taekwon-Do Middelburg tevens het lidmaatschap opzeggen bij ITF 

Nederland, van deze opzegging zal het lid een bevestigingsemail ontvangen. Taekwon-Do 

Middelburg is niet verantwoordelijk voor het verdere verloop van het lidmaatschap bij ITF 

Nederland en kan dan ook nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele lopende 

procedures, afschrijvingen en/of andere zaken welke spelen c.q. plaatsvinden na opzegging door 

Taekwon-Do Middelburg.  

 

 

Artikel 5.1. Eigen verantwoordelijkheid 

Taekwon-Do Middelburg kan nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld 

voor verlies, diefstal, beschadiging van uw persoonlijke zaken tijdens trainingen, wedstrijden, 

uitjes, bijeenkomsten van welke aard dan ook. 

5.2. Deelname aan lessen, wedstrijden, uitjes van welke aard dan ook zijn voor eigen risico en 

rekening.  

  

 

Artikel 6.1. Afbeeldingen en publicaties. 

Mits niet uitdrukkelijk anders door het lid is aangegeven is Taekwon-Do Middelburg gerechtigd 

foto’s en namen van leden te gebruiken voor plaatsing op de website, social media of ander 

vormen van publicatie. 

 


