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INSCHRIJFFORMULIER STICHTING HANSU MARTIAL ARTS 

Gegevens contractant 
Voornaam:.............................…………………Achternaam:........…....................….………………………….. 
Adres:................................……...…...............................…....……………..Postcode:.…………………………
Woonplaats:............…..…..................………………………………Tel.nr.:............…...………….……………. 
E-mail:..……....……………………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:…............………..…………..…Tel.nr. in geval van nood:…………………………………….. 
 
De ingevulde gegevens gaan conform de privacy statement gebruikt worden. De privacy statement is te 
vinden op www.hansumartialarts.nl op de pagina “Lid worden?”.  

Contributie HANSU Martial Arts 
Contributie* Per kwartaal Contributie* Per kwartaal 

Jeugd (10 t/m 18 jaar) 1 x per week € 45,- Senioren (v.a. 18 jaar) 1 x per week € 75,- 

 2 x per week € 75,-  2 x per week € 125,- 
*) Prijsverhogingen voorbehouden 
 

De contributie dient per Bank of Giro overgemaakt te worden. Er zal geen factuurverzending plaatsvinden. 
Het lid dient de betaling zelf te regelen. De contributie dient steeds bij vooruitbetaling op de eerste dag van 
het kwartaal voldaan te zijn: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober van het jaar. De kosten voor een eventueel 
incassobureau zijn voor rekening van het lid. Bankrekeningnummer van Stichting Hansu Martial Arts: 
NL78ABNA0535977409.Vermeldt bij de betaling van de contributie naam en het kwartaal waarop de 
contributie betrekking heeft.  

Contributie Taekwondo Bond Nederland 
HANSU Martial Arts is verplicht om ieder nieuwe lid aan te melden bij de Taekwondo Bond Nederland. Het 
lidmaatschap van de TBN is per jaar: tot en met 13 jaar: € 29,50, van 14 t/m 17 jaar: € 35,20, vanaf 18 jaar: 
€ 40,30. Inschrijfgeld nieuwe leden is €7,50 (zie www.taekwondobondnederland.nl). De T.B.N. is landelijk 
erkend en aangesloten bij de Nederlandse Sportfederatie en het Nederlands Olympisch Comité. Na opgave 
door HANSU Martial Arts voor het lidmaatschap van de T.B.N. ontvangt u van de TBN een acceptgirokaart 
thuis, die u zelf dient te voldoen.  
 

Aanmelding HANSU Martial Arts  
Ondergetekende verklaart hiermede, zoon / dochter / zichzelf te hebben aangemeld als lid van Stichting 
HANSU Martial Arts. Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u akkoord te zijn met het zelf 
betalen van de kwartaalcontributie en van de contributie van de TBN en accepteert u het aanbod van 
HANSU Martial Arts om deel te nemen aan de sportlessen, zulks onder toepasselijkheid van de Algemene 
Bepalingen (januari 2015). Door ondertekening verklaart ondergetekende de Algemene Bepalingen 
gelezen te hebben en te accepteren. Bij inschrijving van een minderjarige onder de 16 jaar dient dit 
inschrijfformulier ondertekend te worden door één der ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.  
 
 
Naam:_________________________________________________________________________________________________ 

 

Datum: __________________________ Plaats:______________________________________________________________ 

 
Handtekening: _________________________________________________________________________________________ 

 

 
Stichting HANSU Martial Arts 

 
KvK nr. 62414933  

o.l.v. H. van de Wetering IBAN: NL78ABNA0535977409 
Jan Steenlaan 2 Internet: www.hansumartialarts.nl  
1272 HJ Huizen E-mail:hansumartialarts@gmail.com 
tel: 06-22787945   
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