
  
DDoojjoo  KKaaiizzeenn  

Budo academie  
 

De stichting staat ingeschreven bij de KvK: 68373813 – Bank: NL20 RABO0 1029.23.000 tnv Dojo Kaizen te Hilversum 

 

Lestijden: 

 

Karate: dinsdag- en donderdag van 19.30-21.00 uur 

Kendo en Iaido: woensdagavond van 20.00-21.30 uur 

Karate4Kids: zaterdagmorgen 9.30-10.30 uur 

Jodo: zaterdagmorgen 10.30-12.00 uur 

Lesgeld: 18 jaar en ouder: € 30 per maand.  

Jonger dan 18 jaar: € 20,00 per maand 

Losse trainingen: € 7,50 per keer. 
 

Huishoudelijk reglement: 

 Het lesgeld wordt per maand vooruitbetaald door middel van overschrijving op bankrekening 
NL20 RABO0 1029 23 000 tnv Dojo Kaizen te Hilversum. 

 Het lesgeld dient tijdens de vakantieperiode en ziekte te worden doorbetaald. 

 Opzegging van de trainingen dient schriftelijk (mail) 1 maand van tevoren te geschieden en gericht te zijn aan de 
penningmeester van Dojo Kaizen. 

 Het is ondergetekende bekend dat Dojo Kaizen zich niet aansprakelijk acht voor enig ongeval, letsel en of blessure 
ontstaan tijdens de lesuren. 

 Tijdens de lesuren dienen de trainings- en veiligheidsinstructies van de trainer(s) opgevolgd te worden. 

 Het is niet toegestaan om de dojo met schoenen te betreden, ook is het niet toegestaan om etenswaren en of drank 
in de dojo te nuttigen. Voor alle ruimten geldt een rookverbod. 

 Verder wordt verwacht dat de uitrustingstukken (Zwaard, Bokken, Bogu, e.d.) goed worden verzorgd en 
onderhouden teneinde geen gevaar op te leveren voor zichzelf en anderen binnen de dojo. 

---  ------------------------------------------------------------- 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan voor de trainingen van Dojo Kaizen en verklaart dat hij/zij het 

bovenstaande reglement kent, deze ten volle aanvaardt en zich verplicht tot naleving daarvan. 

Voor- en achternaam:  

Adres:  

Postcode + Plaats:  

Telefoon: Email: 

Geb. Datum: ⃝   Boven de 18 jaar  ⃝  Jonger dan 18 jaar 

Budo discipline:  ⃝   Kendo ⃝   Iaido ⃝   Karate ⃝   Jodo ⃝   Karate4Kids 

Datum:    Plaats: 

Handtekening (< 18 jr. ouder of voogd meetekenen): 

 

 

 

 

Deze gegevens zijn uitsluitend ten behoeve van onze leden- en financiële administratie en voor het toesturen van de nieuwsbrief. 


