
Inschrijfformulier 
 

Gegevens Lid (in te vullen door lid of ouders/verzorgers) 

 

Voorletters  
Voornaam  

Achternaam  
Geslacht  

Geboortedatum  

  
Straatnaam  

Huisnummer en eventuele toevoeging  
Postcode  

Woonplaats  
  

Telefoon thuis*  

Mobiele telefoon lid*  
E-mail lid  

  
Mobiele telefoon ouders/verzorgers  

E-mail ouders/verzorgers  
* s.v.p. beide opgeven 

 

Soort Lidmaatschap* 

O          Tigers 
             € 24,50 per maand 
             
             Startpakket Tigers       
          (Pak+Lesboek): € 78,95 

O      Jeugd Taekwon-Do 
        € 32,50 per maand 

O         Taekwon-Do 
            € 32,50 per maand 
             
           Graag vermelden: 
            - Graduatie:  
            - Lengte: 
            - Gewicht: 
 
        

* Maak keuze uit één van de soorten lidmaatschap 

  



 

 

Ondergetekende verklaart, alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen: de “Algemene 

Voorwaarden” te hebben ontvangen, hiervan kennis te hebben genomen en deze volledig 

na te komen. (Let op ! Opzegtermijn is 2 maanden) 

 

Inschrijven geschiedt door : 

1. Inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. 

2. Inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend lidmaatschap van ITF Nederland 

(indien van toepassing) 

3. Betaling van het inschrijfgeld (eenmalig € 15,- ) 

 

Wij verzoeken u om de contributie op elke 1e  van de maand over te maken op 

  NL88 RABO 032 37 33 255 

T.n.v. Taekwon-Do Academy Nimjae 

Bij kwartaal betaling geldt dat u dit op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober dient te doen. 

 

Van de inschrijving ontvangt u een kopie, zoals de gegevens zijn opgenomen in de 

ledenadministratie. Wij vragen u deze te controleren en eventuele fouten aan ons door te 

geven. 

 

Datum: Handtekening lid: Handtekening Ouder/Verzorger: 
(indien lid jonger dan 18 jaar) 

 
 
 
 
 

 

  



Toestemmingsformulier Beeldmateriaal 
 

Beste Lid, 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vragen we je vooraf óf we 

beeldmateriaal mogen maken en waar we die voor mogen gebruiken. Zo willen wij misverstanden 

voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. 

Waar geef je toestemming voor ? 

Met de Toestemmingsverklaring die hieronder is opgenomen, vragen we je aan te geven waarvoor 

wij beeldmateriaal van jou mogen gebruiken. Op het toestemmingsformulier kun je zien waarvoor 

we beeldmateriaal willen gebruiken. Wanneer we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken 

dan in de verklaring staat vermeld, dan nemen we contact met je op. 

Hoelang wordt jouw beeldmateriaal bewaard ? 

We bewaren jouw foto of video onbeperkt. Je mag je natuurlijk altijd de door jou gegeven toestemming 

intrekken. Zonder toestemming zal er daarna geen beeldmateriaal van je gebruikt en gedeeld worden op 

sociale media. Als je jouw toestemming intrekt, bewaren we jouw beeldmateriaal niet meer. 

 

Hierbij verklaar ik: 

Voor- en achternaam: …………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: ………………………………………………………………………………………………………….… 

Woonplaats: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………. 

O  Dat er beeldmateriaal gemaakt mag worden door, of in opdracht van Taekwon-Do Academy Nimjae 

O  Dat ik toestemming geef om het beeldmateriaal te plaatsten op de sociale media (website, Facebook, 

Instagram) van Taekwon-Do Academy Nimjae.  

Ondertekening: 

Plaats: ………………………………………………………………….. Datum: …………………………………. 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………. 

 


