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Welkom nieuw lid,

Allereerst willen wij je graag bedanken voor je interesse in Sportschool Tim Kool. Via dit welkomstpakket zullen 
wij duidelijk maken hoe wij te werk gaan. Lees dit pakket zorgvuldig door en mochten er vragen zijn, dan horen 
wij die graag.

Lidmaatschap Sportschool Tim Kool
Om lid te worden van Sportschool Tim Kool verzoeken u wij om het bijgevoegde inschrijfformulier volledig 
in te vullen en te ondertekenen. Indien het nieuwe lid onder de 18 jaar is moet er een ouder/verzorger mee 
tekenen. Ook moet het automatische incasso formulier volledig worden ingevuld en ingeleverd. Taekwon-Do 
leden en TKD Kubz leden moeten ook het bijgaande formulier voor de desbetreffende bond volledig invullen en 
inleveren. De contributie over de eerste ‘gebroken’ maand zal apart automatisch worden afgeschreven van uw 
bankrekeningnummer. Zo houdt u een goed overzicht op de afgeschreven bedragen.

 

Sporten #keer/
week

Contributie 
(half jaar)

Omgerekend 
(maand)

Contributie 
(kwartaal)

Omgerekend 
(maand)

Contributie 
(maand)

Taekwon-Do Kubz 3-6 jaar 1x € 195,= € 32,50 € 105,= € 35,= € 37,50
Taekwon-Do Kubz 3-6 jaar 2x € 255,= € 42,50 € 135,= € 45,= € 47,50
Taekwon-Do jeugd beginners 6+ jaar 3x € 216,= € 36,= € 115,50 € 38,50 € 41,=
Taekwon-Do jeugd gevorderden 6+ jaar 3x € 225,= € 37,50 € 120,= € 40,= € 42,50
Taekwon-Do junor/senior beginners 14+ jaar 3x € 234,= € 39,= € 124,50 € 41,50 € 44,=
Taekwon-Do junor/senior gevorderden 14+ jaar 3x € 243,= € 40,50 € 129,= € 43,= ¢ 45,50
Kickboksen 14+ jaar 3x € 210,= € 35,= €112,50 €37,50 € 40,=
TOUGH Workout 14+ jaar 3x € 210,= € 35,= € 112,50 € 37,50 € 40,=
MorningFIT 14+ jaar 2x € 177,= €29,50 € 96,= € 32,= € 34,50
Combinatie alle sporten 14+ jaar € 52,50 € 315,= € 55,= € 165,= € 57,50
Combinatie Taekwon-Do Taekwon-Do op alle locaties  +  € 10,= toeslag op het bestaande abonnement

Familie abonnement abonnementen moeten van de dezelfde rekening worden afgeschreven                        -  € 2,50 korting op elk ‘extra’  abonnement per maand

Bij elke nieuwe inschrijving wordt er eenmalig €15,= inschrijfkosten geïncasseerd

Opmerkingen:
1 In de schoolvakanties is er een speciaal vakantierooster voor alle sporten. In de zomervakantie worden extra activiteit-
en georganiseerd.
2 Contributie Taekwon-Do Kubz is inclusief tussentijdse badges.
4 Het studentenboekje voor de Taekwon-Do Kids zit bij de contributie inbegrepen.
5 Een lid is jeugd t/m 13 jaar en gevorderd vanaf de graduatie blauwe band.
6 Combinatie abonnement alle sporten is vanaf 14 jaar, locatie gebonden en niet mogelijk i.c.m. Taekwon-Do Kubz &   
MorningFIT.

Roosters
Door al onze locaties, het gevarieerde aanbod van sporten en het aparte vakantie rooster, zijn onze roosters vrij 
uitgebreid. Kijk voor onze roosters op www.sportschool-timkool.nl.  Bij onduidelijkheiden kunt u ons altijd bellen, 
e-mailen of kunt u bij onze leraren terecht.
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Kwaliteit, service en plezier bij Sportschool Tim Kool
Bij Sportschool Tim Kool houden we kwaliteit, veiligheid, service en plezier hoog in het vaandel. Al onze leraren 
hebben dan ook een EHBO/BHV en VOG diploma en onze Taekwon-Do leraren staan hoog aangeschreven:
• Alle (assistent)leraren hebben een geldige internationaal erkende leraren licentie.
• Leraren hebben een rijkserkende ITS diploma.
• Sommige leraren zijn Nederlands-/Europees- en/of zelfs Wereldkampioen, volgen internationale 

instructeur/scheidsrechter/competitie cursussen en/of zijn deel van het Nederlands team. Daarnaast 
bekleden ze functies in de nationale organisatie I.T.F. Nederland en WAKO Nederland.

Achter de schermen werken wij ook door aan de kwaliteit, plezier en service. Denk hierbij vooral aan: de 
passende verzekeringen die zijn afgesloten, onze eigen vaste locaties, de ontwikkeling van de syllabussen 
voor de leden, de leraren lesgeefsyllabussen, aanbod van (buitenlandse)wedstrijden, extra trainingen, een 
competition team voor Taekwon-Do wedstrijdmensen en onze jaarlijkse uitjes met de leden. Zo ziet u het; we 
zijn een veelzijdige sportschool, vooral gericht op onze leden.

Informatie voorziening
We zijn erg digitaal bij Sportschool Tim Kool en maken veelvuldig gebruik van onze internetsite www.
sportschool-timkool.nl, e-mail, Facebookpagina www.facebook.com/Sportschooltimkool, Instagram www.
instagram.com/ss_timkool (@ss_timkool), Twitter www.twitter.com/SS_TimKool (@SS_TimKool) en onze 
nieuwsbrief om iets bekend te maken. Volg ons op social media voor alle actuele informatie. Zorg er ook 
voor dat wij altijd uw meest recente e-mail adres, postadres en telefoonnummer hebben om misverstanden 
te voorkomen.

Webshop
Op www.ma-life.nl vindt u alle producten die nodig zijn voor het beoefenen van de sporten die Sportschool Tim 
Kool aanbiedt. Alle producten die verkocht worden via www.ma-life.nl voldoen aan aan alle veiligheidseisen 
en aan eisen die de bond, de sportschool en andere evenementen stellen. Indien u niet over internet beschikt, 
kunt u ook bij een leraar bestellen op één van onze locaties. 

Belangrijkste items om aan te schaffen voor Taekwon-Do:
- Taekwon-Do kupgraad pak inclusief witte band (dobok) en badge  - Handbeschermers
- Kupexamen syllabus (alle informatie voor de examens)   - Hoofdbeschermer
- Gebitbeschermer        - Voetbeschermers
- Kruisbeschermer (heren)
Let op: Er is een beginnersset beschikbaar tegen een gereduceerd tarief in onze webshop.

Belangrijkste items om aan te schaffen voor TKD Kubz:
- Taekwon-Do Kubz pak inclusief band, badge, handschoenen en studentenboekje
Let op: Er is een beginnersset beschikbaar tegen een gereduceerd tarief in onze webshop.

Belangrijkste items om aan te schaffen voor Kickboksen:
- Hoofdbeschermer  - Voetbeschermers
- Gebitbeschermer  - Scheenbeschemers
- Bokshandschoenen  - Kruisbeschermer (heren)
Let op: Er is een beginnersset beschikbaar tegen een gereduceerd tarief in onze webshop.
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Overige activiteiten
Naast de normale lessen organiseert Sportschool Tim Kool ook nog vele andere activiteiten die hieronder 
genoemd zijn. Bij Sportschool Tim Kool gaan we verder waar anderen stoppen!

- Examens Taekwon-Do/Taekwon-Do Kubz   - Open wedstrijdtrainingen
- Taekwon-Do wedstrijd “Holland Cup”   - Seminars (buitenlandse)leraren
- Taekwon-Do wedstrijd “Sportschool Tim Kool Open” - High Tea MorningFIT
- Thema lessen speciale onderdelen Taekwon-Do  - Knutselmiddagen
- Verkleedlessen met Halloween, Carnaval, Sinterklaas - Griezeltocht en andere uitjes voor de leden
- Taekwon-Do wedstrijd “The Warrior Open”   - en nog veel meer!!!
- WAKO wedstrijd “Holland Open”

TKD Kubz Benelux (alleen voor TKD Kubz leden)
Sportschool Tim Kool is aangesloten bij TKD Kubz Benelux. Deze bond is speciaal gericht op de ondersteuning 
van de TKD Kubz leraren en het verbeteren van het TKD Kubz programma. Alle TKD Kubz moeten lid worden 
van TKD Kubz Benelux bij aanmelding. De 12 maanden contributie is €27,50 per lid. Bij eventuele wijzigingen 
in de contributie worden alle leden van TKD Kubz Benelux van te voren ingelicht. 

Het begeleidend schrijven en automatische incassoformulier van TKD Kubz Benelux zijn verderop te vinden.

I.T.F. Nederland (alleen voor Taekwon-Do leden)
Sportschool Tim Kool is aangesloten bij de internationaal erkende Taekwon-Do bond I.T.F. Nederland. Ieder 
Taekwon-Do en Taekwon-Do Kubz lid is verplicht om lid te worden van I.T.F. Nederland. 

Lidmaatschap bedraagt jaarlijks:
Jeugd (<14 jaar)  € 25,00*
Junioren/Senioren (>14 jaar) € 30,00*
*Prijzen onder voorbehoud

Via het machtigingsformulier, wat is bijgevoegd, geeft u toestemming aan I.T.F. Nederland de contributie 
automatisch te mogen afschrijven. Indien een lid voor het nieuwe jaar zijn/haar lidmaatschap opzegt bij 
Sportschool Tim Kool wordt deze incasso ingetrokken. I.T.F. Nederland kan jaarlijks de contributies aanpassen. 
Meer informatie is ook te vinden op www.itf-nederland.nl.

Het begeleidend schrijven en automatische incassoformulier van I.T.F. Nederland zijn verderop te vinden.

WAKO Nederland (alleen voor Kickboks leden)
Sportschool Tim Kool is aangesloten bij de internationaal erkende Kickboks organisatie WAKO Nederland. 
Ieder Kickboks lid is verplicht lid te worden van WAKO Nederland. De details over het lidmaatschap worden 
momenteel nog vastgesteld en zullen op een later moment bekend worden gemaakt aan onze leden.
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Aanspreekpunten binnen Sportschool Tim Kool
Om alle communicatie soepel te laten verlopen hebben wij een aantal aanspreekpunten binnen Sportschool 
Tim Kool die u altijd kunt bereiken. Hieronder even een kort overzicht wie waar over gaat.

Tim Kool
Tim is hoofdleraar en eigenaar van Sportschool Tim Kool. Als u vragen heeft over bepaalde aspecten stel 
deze dan eerst via de onderstaande contactpersonen. Mocht dat niet lukken dan kunt u contact opnemen 
met hem via tim.kool@sportschool-timkool.nl.

Bo Rook
Bo is de manager en leraar van Sportschool Tim Kool. Met de meeste vragen kunt u direct bij haar terecht. 
Dat kan via bo.rook@sportschool-timkool.nl. Voor zaken omtrent de ledenadministratie is Bo te bereiken op 
ledenadministratie@sportschool-timkool.nl. 

Rory de Vries
Rory is hoofdleraar bij Sportschool Tim Kool en houdt zich o.a. bezig met de kwaliteitswaarborging, danexamen 
registratie en grafisch design van de sportschool. Hij is bereikbaar op rory.de.vries@sportschool-timkool.nl.

Corine Kool
Corine is hoofdlerares bij Sportschool Tim Kool en springt vaak in wanneer andere (hoofd)leraren naar 
buitenlandse activiteiten zijn. Zij is te bereiken via het adres: corine.kool@sportschool-timkool.nl. 

Sonja Meijler
Sonja is onze vertrouwenspersoon binnen de sportschool. Mochten er zaken zijn die u niet kan of wil bespreken 
met een van de hierboven genoemde personen, neem dan contact op met sonjameijler@gmail.com.
 
Wij hopen dat alles zo duidelijk is. Mocht dat niet zo zijn, dan horen wij dit natuurlijk graag.

Met sportieve groet,
Sportschool Tim Kool



Ondergetekende verklaart, alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen, nauwkeurig kennis te hebben 
genomen van de algemene voorwaarden, die bij het inschrijfformulier zijn verkregen, en deze na te komen. 
De algemene voorwaarden, evenals de lestijden en groepsindelingen, zijn ook te vinden op onze website.
Inschrijving geschiedt door:
- inlevering van een volledig duidelijk ingevuld en ondertekend automatische incasso formulier;
- inlevering van een volledig duidelijk ingevuld en ondertekend inschrijfformulier;
- vertoon van een identiteitsbewijs bij verzoek.

 
 Locatie: Delft Locatie: Schiedam Locatie: Pijnacker

TKD Kubz 1x p.w.

TKD Kubz 2x p.w.  

Taekwon-Do

TOUGH Workout - -

Kickboksen - -

MorningFIT - -

Combinatie 
abonnement -

Combinatie 
abonnement TKD

                                             Graag 1 vakje aankruisen bij TKD Kubz 2x p.w. graag 2 vakjes
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Voorletters + achternaam:           Geslacht: M / V

Roepnaam:        Geboortedatum:        /        /               

Adres:               Hoe heeft u ons gevonden?

Postcode + woonplaats:            social media / flyers / demo

Telefoonnummer(s):    /          anders nl.:     

E-mail adres:               

Medische inlichtingen:             

Handtekening + volledige naam ouder / voogd,
(voor leden onder de 18 jaar)

Handtekening + volledige naam lid,

                        

Datum,

____/____/_____

Inschrijfformulier

Postadres:

Telefoon:
E-mail:

Van Lodensteynstraat 114
2612 SK, Delft

06 - 37 39 57 82
info@sportschool-timkool.nl

di wo do vr di do

jun&sen
ma/wo/vr

jeugd di/do/za
jeugd ma/vr/za

jeugd ma/wo/za
jun&sen ma/wo/za

groep di/do/za

groep ma/wo/vr

groep di/do

jeugd ma/vr/za
jeugd di/do/za

jun&sen
ma/wo/vr

alle sporten Delft alle sporten Schiedam

di wo do vr di & do

Taekwon-Do alle locaties

Eventuele opmerkingen door Sp. Tim Kool:           

wo za

wo & za
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Gegevens Lid

Achternaam + voorletters:             

Roepnaam:       Geslacht: M / V

Geboortedatum:____/____/_______    Sport:       
 
Adres:           Nummer:  

Postcode + woonplaats:       

Telefoonnummer:            

E-mail adres:             
Machtiging

Achternaam + voorletters rekeninghouder,
(in blokletters)

Handtekening rekeninghouder,

                       

Datum,

      /       /          

Ondergetekende rekeninghouder geeft hierbij tot schriftelijke wederopzegging een machtiging af aan Sportschool Tim Kool, 
om van het onderstaande rekeningnummer (bank/giro) de maandelijkse contributie geldende af te schrijven die bij de sport 
hoort van het bovenstaande lid. De contributie bedragen zijn te vinden op het inschrijfformulier en op www.sportschool-
timkool.nl. Wijzigingen in de contributie zullen ruim van te voren op verscheidene manieren bekend worden gemaakt aan de 
leden van de sportschool. 
Alleen de contributie van de eerste, eventuele ‘gebroken’, maand van het lidmaatschap en eventuele mislukte incasso’s 
zullen apart worden geincasseerd.

Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Mocht u het niet eens zijn met 
de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag naar 
de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder

Achternaam + voorletters:          

IBAN rekeningnummer:  .  .    

Contributie: per maand / per kwartaal / per half jaar    Geboortedatum:____/____/_______
  
Adres:                  Nummer:  

Postcode + woonplaats:         

Telefoonnummer:                     

Automatische incasso formulier

Eenmalig bedrag eerste (gebroken)maand lidmaatschap: €              (wordt ingevuld door de sportschool)

SEPA

Incassant ID: NL41ZZZ272969260000
Kenmerk machtiging: Sportcontributie

doorlopende machtiging
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1. Dit lidmaatschap wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen aan de andere partij per 
aangetekend schrijven meedeelt de overeenkomst te willen beëindigen en mits daarbij een opzegtermijn van 
tenminste een volle kalendermaand voor het verstrijken van de maand waarvoor wordt opgezegd in acht wordt 
genomen.

2. Dit lidmaatschap is gebonden aan de persoon op het inschrijfformulier en niet uitwisselbaar. 

3. Het overeengekomen bedrag voor contributie wordt maandelijks/per kwartaal/per half jaar aan het einde van 
de maand, doch voor de 1ste van een nieuwe maand afgeschreven van de rekening die op het automatische 
incasso formulier is opgegeven. Betaling dient ook te geschieden indien de deelnemer om welke reden 
dan ook aan enig les niet deelneemt, tenzij de sportschool hem/haar van de betalingsverplichting heeft 
ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door de sportschool afgegeven schriftelijke verklaring.  

4. Ondergetekende verklaart hierbij nadrukkelijk dat hem/haar bekend is dat zolang de lidmaatschap niet op de 
voorgeschreven wijze is opgezegd, dit lidmaatschap steeds van rechtswege met eenzelfde termijn wordt verlengd 
van het gekozen abonnement en dat hij/zij (behoudens de in dit artikel aangegeven ontheffing) gehouden is de 
overeengekomen gelden aan de sportschool te voldoen ook al wordt door welke oorzaak dan ook niet deelgenomen 
aan het sportonderricht. De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor alsdan te doen van enig hem/haar 
mogelijk opkomend recht tot het vragen van vermindering of ontzegging van de vordering van de sportschool, 
zodat de sportschool genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.. 

5. Indien een automatische incasso mislukt wordt zal er nog een poging worden gedaan om deze te incasseren. 
Hierna wordt de rekeninghouder daarvan op de hoogte gesteld. De rekeninghouder moet nu zelf het verschuldigde 
bedrag overmaken naar de sportschool. Mocht dit niet binnen 14 dagen gebeuren, dan kan de sportschool 
besluiten € 17,50 administratiekosten in rekening te brengen. 

6. De contributie kan jaarlijks worden aangepast. De leden zijn de aangepaste bedragen voor lidmaatschap 
verschuldigd. Aanpassingen van de contributie wordt, digitaal (website, social media), ruim van te voren bekend 
gemaakt aan alle leden via de nieuwbrief.

7. De contributie wordt per maand automatisch geincasseerd van de rekening die is opgegeven op het automatische 
incasso formulier. De eerste ‘gebroken’ maand en het inschrijfgeld zal apart worden afgeschreven. Opzeggen van 
een abonnement kan per kalandermaand en moet per e-mail naar ledenadministratie@sportschool-timkool.nl. 
Opzeggingen moeten voor de 1e van de voorgaande kalandermaand waarop u wilt opzeggen te zijn ontvangen 
(conform datum e-mail ontvangst) en uitsluitend wanneer u geen openstaande contributie meer heeft. Eventuele 
openstaande bedragen moeten voor de opzegging worden voldaan, anders loopt telkens uw lidmaatschap een 
kalandermaand door. Opzeggingen anders dan hierboven genoemd worden niet in behandeling genomen.

Voorbeelden: maand abonnement Opzegging in januari > abonnement stopt per eind februari
  kwartaal abonnement Opzegging januari/februari > abonnement stopt per eind maart   
  kwartaal abonnement Opzegging maart > abonnement stopt per eind april
  half jaar abonnement Opzegging januari, februari, maart, april, mei > abonnement stopt per eind juni
  half jaar abonnement Opzegging juni > abonnement stopt per 31 juli
                 Bij opzegging moet de bevestiging e-mail worden bewaard. Dit is uw bewijs van opzegging. Zonder opzegbevestiging 
        is de lidmaatschap niet officieel opgezegd.

8. De sportschool bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten en op welke locatie. U zult 
zich daarnaar individueel dienen te richten. De sportschool behoudt zich het recht om de dagen/uren en locaties 
van het sportonderricht aan te passen. Deze aanpassingen zullen mondeling en/of digitaal worden bekend 
gemaakt. Een reguliere les gaat alleen door als er minimaal 2 leden actief meedoen.

9. Het lid onderwerpt zich aan de door de sportschool vast te stellen reglementen en verklaart hierbij die 
reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke noodzakelijk zijn.  
De sportschool behoudt zich het recht om reglementen/voorwaarden aan te passen. 

Algemene Voorwaarden
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Deze aanpassingen zullen mondeling en/of digitaal worden bekend gemaakt. De 
(aangepaste) reglementen en voorwaarden zijn op de www.sportschool-timkool.nl te vinden. 

10. Mocht er voor de gekozen sport een verplichting naar een door de sportschool gekozen bond/associatie horen, 
dan is het lid daar verplicht lid van te worden. De kosten voor dit lidmaatschap zullen door de sportschool duidelijk 
worden gemaakt evenals de betalingsmogelijkheden.

11. Het wordt aangeraden om kleding en ander sportspullen via de webshop van de sportschool te kopen. Het is op 
eigen risico als er (verkeerde)producten buiten de sportschool om worden aangekocht. Aan de kleding en andere 
sportspullen worden eisen gesteld vanuit de sportschool/sportbonden. Spullen die niet voldoen aan de eisen/
regels van de sportschool/sportbonden zijn niet tegestaan in de les. De webshop van de sportschool is te vinden 
via www.sportschool-timkool.nl. Leden die langer dan 3 volledige maanden lid zijn worden geacht hun eigen 
spullen in bezit te hebben. Voor meer informatie neem contact op met info@sportschool-timkool.nl.

12. De ondergetekende verklaart hierbij sportonderricht uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en dat de kosten 
van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf worden gedragen. De ondergetekende verklaart hierbij 
reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van de schadevergoedingsactie tegen de 
sportschool wegens vergoeding van kosten, schade en interesse als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen 
ten gevolge van sportbeoefening of als ook wegens het in ongerede raken van eigendommen.

13. De ondergetekende is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool toekomende gelden. Bij niet 
tijdige betaling van die gelden wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en 
namens de sportschool voor inning zal zorgen. De kosten die aan deze incassobureau zijn verbonden komen 
voor rekening van de ondergetekende en zij bedragen minimaal €40,- bovenop het door de sportschool 
gevorderde bedrag. Ondergetekende verbindt zich hierbij reeds nu voor alsdan om die aan genoemd 
bureau completerende minimale €40,- buitenrechterlijke incassokosten te betalen, zijnde de beloning 
voor de werkzaamheden van genoemd bureau door de houding van de ondergetekende noodzakelijk 
geworden. Bij eventuele rechterlijke invordering zullen door de ondergetekende behalve genoemde 
minimale €40,- incassokosten, ook nog de normale proces- en executiekosten dienen te worden betaald. 

14. (Assistent)Leraren en/of huisfotograaf van de sportschool kunnen foto’s/video’s maken van de leden voor 
promotionele doeleinden. Dit zal altijd van te voren mondeling en/of digitaal worden aangekondigd. Bij ondertekening 
van het inschrijfformulier geeft het lid/ouders/voogd toestemming om deze foto’s/video’s te publiceren. 
Andere personen die foto’s/video’s willen maken van leden van de sportschool moeten daar eerst toestemming 
voor aanvragen. Dit i.v.m. de wet op privacy.

15. De contributies van alle sporten dienen in de door de sportschool aangegeven vakanties doorbetaald te worden. 
In de door de sportschool aangegeven vakanties zal er een vakantierooster gelden zodat de leden door kunnen 
blijven trainen. Op officiele feestdagen en sommige organisatie activiteiten zal de sportschool gesloten zijn.

16. De maandelijkse contributies zijn alleen voor de trainingen en niet voor examens/Kubzdagen ed. Bij de Taekwon-
Do Kubz zitten de tussentijdse badges wel bij de maandelijkse contributie inbegrepen.

17. Leden die aan wedstrijden mee willen doen moeten zichzelf inschrijven op de manier die de sportschool 
aangeeft. Na de inschrijving is het niet meer mogelijk uit te schrijven binnen de officiele periode 
die de organisator aangeeft in het inschrijfformulier. De sportschool doet hun uiterste best genoeg 
scheidsrechters en coaches te leveren voor het desbetreffende toernooi. Bij een tekort aan scheidsrecters 
zal de sportschool een boete (zie inschrijfformulier per toernooi) ontvangen van de organisator. 
Deze boete zal worden verdeeld over de deelnemers die ingeschreven staan voor het toernooi. 

18. De privacy van onze sportschoolleden is erg belangrijk. Op onze website onder ‘Over ons>privacy’ kunt u lezen 
waar en hoe uw gegevens door ons worden bewaard en hoe we met de gegevens omgaan ivm de AVG. Door het 
tekenen van  het inschrijfformulier gaat u hiermee akkoord.

Postadres:

Telefoon:
E-mail:

Van Lodensteynstraat 114
2612 SK, Delft

06 - 37 39 57 82
info@sportschool-timkool.nl

Algemene Voorwaarden
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Begeleidende brief automatische incasso leden I.T.F. Nederland 
 
Deze Automatische Incasso is bedoeld voor het incasseren van de jaarlijkse 
bondscontributie. 
 
Bij incasso geeft het lid toestemming om 1x per jaar* tot wederopzegging** de 
bondscontributie *** van zijn/haar rekening af te boeken. 
 
 

1. De hoogte van het vastgestelde bedrag (bondscontributie) word vastgesteld 
door de Algemene Ledenvergadering van I.T.F. Nederland. 

 
2. Voor de leden geld als peildatum de datum van aanmelding. 

 
3. Elk jaar wordt 4 weken voor de start van het nieuwe contributiejaar door I.T.F. 

Nederland een herinnering gestuurd. Het lid heeft dan eventueel nog twee 
weken de tijd om op te zeggen. Hierna wordt aan de bank de opdracht 
gegeven om de bedragen te innen voor het komende jaar. 

 
4. Het lid heeft een weigeringstermijn van 56 dagen en kan het geïncasseerde 

bedrag in deze periode zonder opgaaf van redenen terug laten boeken.  
 

5. Van bedragen die niet geïnd kunnen worden – bijvoorbeeld omdat naam en 
giro/bank nummer ( naam-nummer-controle ) niet overeenkomen – ontvangt 
I.T.F. Nederland een correctieverslag. 

 
6. In het hiervoor genoemde geval zal de ledenadministratie contact op nemen 

met de leraar van de school waar het lid bij is aangesloten. Gedurende deze 
periode ( Lees: zolang de bondscontributie niet is voldaan ) is het lid niet meer 
aangesloten bij I.T.F. Nederland. Dus kan het lid niet meer deelnemen aan 
I.T.F. activiteiten. 

 
 

* De toestemming om 1x per jaar een vast bedrag af te boeken gebeurt door middel 
van het geheel invullen van de machtiging en deze ondertekend bij de leraar in te 
leveren. De leraar stuurt deze machtiging naar de ledenadministratie van ITF 
Nederland. 

 
** Wederopzegging gebeurt door het lid bij de leraar. De leraar geeft de opzegging 

door aan de ledenadministratie van I.T.F. Nederland. De ledenadministratie geeft de 
leraar een schriftelijke bevestiging dat het lid is opgezegd. De opzegging dient 2 
weken voor het einde van de 12 maandelijkse termijn bekend te zijn bij de 
ledenadministratie. Indien het lidmaatschap bij de ledenadministratie word opgezegd 
dient dit schriftelijk te gebeuren bij de leraar. In de brief dienen de gegevens te 
worden vermeld van het op te zeggen lid, namelijk voornaam, achternaam en 
lidnummer. Dit laatste is terug te vinden in het paspoort van I.T.F. Nederland. 

 

Internationale Taekwon-Do Federatie 
Nederland



INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION

Stinus Blomlaan 17 3953 CB Maarsbergen ING Bank 1018058 KvK: 40482128 secretariaat@itf-nederland.nl www.itf-nederland.nl

 

 

       

Lidmaatschap 
I.T.F. Nederland 

       
- Formulier volledig en in blokletters invullen – 

 

- Gegevens lid -     

Achternaam :   Voornaam :  
Adres :   Huisnummer :  
Postcode :   Woonplaats :  
Geb. datum :   Geslacht : M  /  V 
Email :   Tel. nummer :  
       
 
I.T.F. – Bondsnummer :          NL 0  .  .  -  0  .  .  .  .      (hier niets invullen) 
 

- Bondscontributie - 
Dit bedrag is  vastgesteld door de ALV. 
 

 
 

   

Lid sinds :   
    
- Machtiging - 
Ondergetekende rekeninghouder geeft hierbij tot wederopzegging een machtiging aan I.T.F.  Nederland, om van onder- 
staand rekeningnummer (giro/bank) één keer per jaar de jaarlijkse bondscontributie af te schrijven. 
 

- Gegevens rekeninghouder-       

(meerderjarig persoon) 
Rek. nr. :   Naam bank :  
Achternaam :   Voorletter(s) :  
Adres :   Huisnummer :  
Postcode :   Woonplaats :  
 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden lidmaatschap I.T.F. Nederland. 

       
       
       
Datum            :     
       
 
Naam             : 

 Handtekening 
Rekeninghouder (meerderjarig persoon)  

(in hoofdletters)   
 



email: info@tkdkubz-benelux.nl - kvk: 27296926 iban: NL96INGB0009046452 - incassant id: NL41ZZZ272969260000 
postadres: van Lodensteynstraat 114, 2612 SK Delft    -    kenmerk machtiging: TKD Kubz bondscontributie

Beste ouders/voogden & TKD Kubz leden,

Welkom bij TKD Kubz Benelux. TKD Kubz Benelux (hierna: de bond) is de Taekwon-Do Kubz bond voor 
Nederland, België en Luxemburg. De bond is bedoeld om het TKD Kubz programma van grondlegger master 
M. Hutton (VIII dan Taekwon-Do) uit Schotland te ondersteunen. Denk hierbij aan lerarenopleidingen, 
vernieuwde en verbeterde spellen ontwikkelen, distributie van materialen en nog veel meer! Op deze 
manier wordt het TKD Kubz programma op een steeds hoger niveau gebracht en daar profiteren de TKD 
Kubz leden direct van.

Via het automatische incasso formulier, dat u verderop vindt, wordt u lid van de bond. Lees aandachtig 
de voorwaarden door en mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze worden gesteld via info@tkdkubz-
benelux.nl. Het compleet ingevulde formulier moet bij uw TKD Kubz leraar worden ingeleverd. 

De jaarlijkse bondscontributie bedraagt €27,50 per 12 maanden, per lid. De bondscontributie kan 
per kalenderjaar worden aangepast. Bij aanpassing van de bondscontributie worden alle leden op tijd 
geïnformeerd. 

De gegevens op het automatische incasso formulier zullen alleen gebruikt worden voor de 
ledenadministratie van de bond, voor de automatische incasso’s en voor eventueel direct contact. 
Verder worden alle gegevens veilig opgeslagen en niet uitgewisseld met derden buiten de bond. 
Bij vragen over de privacy of aanpassing van de gegevens kan er contact opgenomen worden met  
info@tkdkubz-benelux.nl.

Gooooo Kubz!!!

Met sportieve groet,
Het TKD Kubz Benelux team

Welkom
TKD Kubz leden



email: info@tkdkubz-benelux.nl - kvk: 27296926 iban: NL96INGB0009046452 - incassant id: NL41ZZZ272969260000 
postadres: van Lodensteynstraat 114, 2612 SK Delft    -    kenmerk machtiging: TKD Kubz Benelux bondscontributie

Gegevens TKD Kubz lid

Voorletters + achternaam:             

Roepnaam:                            Geslacht: M / V
  
Adres:              Geboortedatum:____/____/_______

Postcode + woonplaats:           
 
Telefoonnummer:            

E-mail adres:             

Achternaam + voorletters rekeninghouder,
(in blokletters)

Handtekening rekeninghouder,

                       

Datum,

      /       /          

Doorlopende machtiging
Ondergetekende rekeninghouder geeft hierbij tot schriftelijke wederopzegging een machtiging af aan TKD Kubz 
Benelux, om van het onderstaande rekeningnummer (bank/giro) de jaarlijkse bondscontributie geldende af te schrijven 
van het bovenstaande lid. De bondscontributie bedragen zijn te vinden op het begeleidend schrijven. Wijzigingen in de 
bondscontributie zullen ruim van tevoren bekend worden gemaakt aan de TKD Kubz leden. 
De bondscontributie wordt voor een jaar afgeschreven vanaf de datum van ondertekening. Bijvoorbeeld: bij een 
lidmaatschap die wordt begonnen op 24/04/2019 zal de jaarlijkse bondscontributie lopen van 01/05/2019 t/m 30/04/2020. 
De jaarlijkse bondscontributie zal automatisch met een jaar verlengd worden bij continuïteit van het lidmaatschap. 
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt een maand opzegtermijn gehanteerd. Mocht er in het bovenstaande voorbeeld 
opgezegd worden tussen 01/05/2019 en 01/04/2020, dan zal het lidmaatschap per 30/04/2020 worden beëindigd. Bij 
latere opzegging zal de bondscontributie weer 12 maanden worden verlengd.
Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Mocht u het niet eens zijn met 
de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank en vraag naar 
de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder

Voorletters + achternaam:             

IBAN rekeningnummer:  .  .       

Geboortedatum:____/____/_______   Telefoonnummer:          -        
  
Adres:               Land:        
          
Postcode + woonplaats:             
         

Automatische 
incasso formulier

SEPA
Doorlopende machtiging


