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InschrijfformulierWisudo-bond Nederland - Individueel lid
Persoonsgegevens
Voornaam
Adres
Postcode
Telefoon
Geboortedatum
School

Achternaam
Woonplaats
E-mail
Geboorteplaats

Beoefende discipline(s): (één of meerdere aanvinken)
Iaido, Tai Ki Ken Do
Aikido
Kendo
JaMaWi karate
Jukado
Ju Jiutsu
Junior Ninja

M

kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu
kyu

dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan
dan

Ik heb de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen en ik verplicht mij ertoe om tot
schriftelijke wederopzegging jaarlijks de contributie à € 12,50 (senior, 13 jaar en ouder)
of gratis (junior, t/m 12 jaar) over te maken op rekeningnummer NL39INGB0001521442
tnv Wisudo-bond Nederland onder vermelding van lidnummer en jaar.
Naam*
Datum
Plaats
Handtekening
* Voor minderjarige leden: naam + handtekening van een ouder of wettelijke voogd.

Deze ruimte is bestemd voor de administratie van de WiSuDo-bond Nederland:
Lidnummer:
Senior
Aangemeld op:
Junior

Secretariaat WiSuDo Bond, p.a. Saltshof 1312 6604 EG Wijchen, Gelderland.
rjfsuppers@kpnmail.nl
ING: 1521442 tnv Wisudobond Nederland K.v.K. 40412580

V

Algemene voorwaarden
1. Algemene zaken
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de Vereniging
Wisudobond, hierna de Wisudobond, gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het
gebruik van het lidmaatschap.
1.2. Door ondertekening verklaart u akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden en u te
houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Wisudobond. Deze zijn in te
zien bij uw school of kunnen kosteloos worden opgevraagd door per e-mail een verzoek bij
het secretariaat in te dienen.
1.3. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van de Statuten en het Huishoudelijk
reglement van de Wisudobond of van wettelijke regelingen. Bij onduidelijk over
interpretatie van de voorwaarden zijn de Statuten en het Huishoudelijk reglement leidend.
1.4. De Wisudobond kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk
is overeenkomen met het lid en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen
schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.5. De Wisudobond en de deelnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder begrepen
schade door programmatuur, apparatuur, overbrenging van virussen etc.
2. Persoonsgegevens en lidmaatschap
2.1. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u de Wisudobond toestemming om uw
gegevens op te slaan en te beheren.
2.2. Om de juistheid en volledigheid van de gegevens te kunnen garanderen wordt u verzocht
veranderingen, of door u geconstateerde onjuistheden, in de persoonsgegevens zo spoedig
mogelijk aan het secretariaat van de Wisudobond door te geven.
2.3. De persoonsgegevens worden lokaal bewaard op een computer welke beveiligd is met
daartoe geschikte software welke regelmatig wordt geupdate. De gegevens zijn niet
openbaar en worden niet op een website geplaatst.
Een lid kan te allen tijde zijn eigen gegevens inzien. Een verzoek hiertoe wordt per e-mail
gedaan aan het secretariaat, waarna de eigen gegevens van het betreffende lid per e-mail
wordt toegezonden.
2.4. De ledenadministratie is alleen gericht op de voor Wisudobond activiteiten noodzakelijke
onderwerpen zoals het intern functioneren van de Wisudobond en het verkeer tussen de
leden.
2.5. Binnen de Wisudobond hebben alleen leden van het dagelijks bestuur, en/of personen die
de gegevens vanuit hun functie moeten inzien, toegang tot de persoonsgegevens.
2.6. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een heel kalenderjaar, en wordt steeds met
één jaar verlengd tenzij het lid tenminste twee weken voor afloop van het kalenderjaar
aangeeft zijn of haar lidmaatschap te beëindigen. Schriftelijke opzegging geschiedt per email of per brief aan het secretariaat.
2.7. Na opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens niet langer dan nodig
bewaard.
3. betalingstermijn en betalingsvoorwaarden
3.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
3.2. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt het lid per e-mail een
herinnering om de betaling alsnog binnen 14 dagen te verrichten.
3.3. Als betaling na de eerste herinnering alsnog achterwege blijft ontvangt de deelnemer een
tweede herinnering waarbij het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 5 Euro. Totdat
deze betaling voldaan is, is het lid uitgesloten van deelname aan bonds-examens, -stages en
-wedstrijden.

3.4. Bij een betalingsachterstand van meer dan drie maanden kan het bestuur van de
Wisudobond gebruik maken van zijn Statutaire recht om het lid te royeren.
3.5. De Wisudobond behoudt zich het recht voor om, met instemming van de Algemene Leden
Vergadering, tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 2 maanden voor een prijswijziging
wordt het lid hiervan in kennis gesteld. Bij prijsstijgingen heeft de deelnemer het recht per
direct de overeenkomst te ontbinden.
4. Stages en wedstrijden.
4.1. Een stage is een door de Wisudobond georganiseerde training waar tenminste één door de
Wisudo bond erkende leraar les geeft.
4.2. Leden van de Wisudobond kunnen deelnemen aan een door de bond georganiseerde stage
of wedstrijd of kunnen worden uitgenodigd bij een door een van de bij de bond aangesloten
scholen georganiseerde stage of wedstrijd.
4.3. Leden kunnen deelnemen aan een bondsstage of wedstrijd op vertoon van een
bondspaspoort.
4.4. Risico en aansprakelijkheid bij stages en wedstrijden.
4.4.1. De Wisudobond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, verduistering,
diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de
deelnemer.
4.4.2. Het deelnemen aan een stage of wedstrijd en het gebruik maken van de daarvoor
beschikbare faciliteiten is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
4.4.3. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport bij een van de bij de
Wisudobond aangesloten scholen risico’s met zich meebrengt en dat eventuele
gevolgschade die ten gevolge de sportbeoefening kan ontstaan, voor eigen risico is. De
Wisudobond is niet aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade en/of
gevolgschade als gevolg van het deelnemen aan bovengenoemde stages of wedstrijden.
4.4.4. Bij deelname aan een stage of wedstrijd zal het lid de Wisudobond vrijwaren voor alle
aanspraken van derden voortvloeiend uit of samenhangend met de deelname aan een
stage of wedstrijd.
4.5.
Regels voor deelname van een bondslid aan een stageof wedstrijd.
4.5.1. Huisdieren, roken, alcohol, drugs en doping zijn in de dojo niet toegestaan en zullen niet
worden getolereerd. Ivm de veiligheid van deelnemer en overige deelnemers is het ten
strengste verboden onder invloed van alcohol of drugs te zijn.
4.5.2. Aanwijzingen van de aanwezige Sensei of de door de Sensei aangewezen persoon
(hierna: vervanger) dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Daar deelnemer zelf
verantwoordelijk is voor eventuele blessures die ontstaan door onoordeelkundig gebruik
van materiaal, dient bij twijfel altijd informatie ingewonnen te worden bij de Sensei.
4.5.3. Het dragen van passende sportkleding is verplicht. Het dragen van gescheurde, gerafelde
of onprettig ruikende kleding is niet toegestaan.
4.5.4. Het dragen van sieraden tijdens een stage of wedstrijd is niet toegestaan. Sieraden die
niet uit- of afgedaan kunnen worden dienen zodanig afgeschermd te worden dat deze
geen gevaar voor de deelnemer zelf of voor andere deelnemers opleveren. Bij twijfel
hierover beslist de Sensei of diens vervanger.
4.5.5. Alle stages en wedstrijden beginnen op tijd en de deelnemer dient op tijd aanwezig te
zijn (15 minuten voor aanvang). De Sensei, of diens vervanger, heeft het recht om
niemand meer toe te laten zodra een stage of wedstrijd begonnen is. Dit in verband met
veiligheid van de overige deelnemers en de verstoring van de stage of wedstrijd. Indien
deelnemer verwacht te laat te zijn, laat deelnemer dit voor aanvang van de les weten
aan de Sensei of diens vervanger, zodat hiermee tijdens de stage of wedstrijd rekening
gehouden kan worden.
4.5.6. Het gebruik van uw mobiele telefoon is niet toegestaan in de dojo. Dit ivm het eventueel
verstoren van de stage of wedstrijd. Op verzoek kan er wegens dringende redenen een

uitzondering worden gemaakt door de Sensei of diens vervanger.
4.5.7. De Wisudobond heeft het recht om mensen toegang tot de stage of wedstrijd te
weigeren indien toegang naar het oordeel van de Wisudobond schadelijk voor de bond,
de school, andere deelnemers of medewerkers zou kunnen zijn.
4.5.8. Ter voorkoming van verwondingen en infecties van de deelnemers bij rollen, stoten,
trappen, grondgevecht, etc. dienen handen en voeten grondig schoon te zijn en de
nagels kortgeknipt.
4.5.9. Deelnemer draagt zorg en verantwoording voor onderhoud van zijn/haar wapens en
andere materialen die voor trainingsdoeleinden worden gebruikt ivm eigen veiligheid en
veiligheid van andere deelnemers. De deelnemer zorgt er voor dat de door hem/haar
meegebrachte en/of gebruikte wapens vrij zijn van splinters, scheuren en andere
zichtbare gebreken en dat constructies zodanig onderhouden zijn dat onderdelen van
wapens niet los kunnen komen tijdens het gebruik. Bij gebruik van wapens welke door de
dojo worden uitgeleend is de gebruiker mede verantwoordelijk voor controle van het
aangereikte wapen.
4.5.10. Deelnemer zal de (huis)regels van de school of faciliteiten waar stage, trainingen of
wedstrijden worden gehouden respecteren.

