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Administratieve afhandeling omtrent de betalingsvoorwaarden en aanverwante regeling(en) van de MMF-trainingen
zijn ondergebracht bij de stichting Nederlandse School voor Krijgskunst (NSVK).

1. Inschrijving voor de MMF-trainingen die gevolgd worden geschiedt door het volledig invullen van dit aanmeldingsformulier en af te
geven bij de trainingsleider/docent op de trainingslocatie(s).
2. Inschrijving voor te volgen MMF-trainingen houdt in dat u zich accoord verklaart met de betalings-en annuleringsregeling alsook alle
verdere punten vermelden op dit inschrijfformulier.
3. Uw inschrijving is pas definitief als uw eerste betaling is ontvangen. Betaling geschiedt de éérste maand contant bij aanvang van de 2e
training, plus een éénmalig bedrag van 10 euro aan administratiekosten. Daarna dient u alle kosten zijnde trainingskosten/lesgeld over te
maken op bankrekeningnummer van de NSVK, banknummer NL49ABNA0543581179 (ABN-AMRO Beuningen) o.v.v.:
-Lesgeld MMF (+ omschrijving welke maanden en tot welke betalingsgroep men behoort -zie pagina 2-), + duidelijk in BLOKLETTERS
volledige achternaam en voornaam (indien de ouder dit invult duidelijk de naam van de jeugdige deelnemer vermelden inplaats van eigen
naam !)
Na betaling van de eerste maand, dienen verdere betalingen altijd vóór de 1e v.d. betreffende maand te zijn overgeschreven op het
bankrekeningnummer van de NSVK.
Indien u betaalt ná de 1e van de maand wordt er 4 euro extra in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betaling na de eerste herinnering
(met een maximum van 21 dagen uitstel) zal de kandidaat worden uitgeschreven met de consequentie dat de betreffende persoon niet verder
kan deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de NSVK.
Belangrijk: Lesgeld moet voor de 1e van iedere maand te zijn overgeboekt op het bankrekeningnummer van de Stichting Nederlandse School
voor Krijgskunst. U dient hier zelf zorg voor te dragen! Voor iedere nieuw seizoen betekent dit dat u tussen 1 en 10 september het lesgeld
moet overmaken. Het lesgeld voor de hierop volgende maand dient voor iedere 1e van de maand te worden overgemaakt. Vooruitbetaling
kan geschieden indien deze tussen de periode van september 2019 en juli 2020 plaats heeft. U dient niet te betalen voor de hiernavolgende
maanden (september 2020 t/m juli 2021) indien deze periode nog niet is begonnen (vanaf september 2019 dient men pas te betalen voor de
volgende periode(s).
4. Opzegtermijn is minimaal één maand vooraf. Bij verhuizing dient het nieuwe adres binnen één maand schriftelijk doorgegeven te worden
aan de docent/ begeleider.
5. Bij ziekte of ongeval langer dan een maand kan de betalingsregeling worden opgeschoven in overleg met de trainingsleider/docent. Met
toestemming van de trainingsleider/docent kan men dan schriftelijk de penningmeester van de NSVK benaderen met een verzoek tot een
regeling. Bij vakantie en dergelijke kan een regeling worden getroffen (indien de betreffende periode een afwezigheid van uw kant langer
dan 4 weken inhoudt!). Hierbij dient men 1 maand van te voren schriftelijk contact met de trainingsleider/docent op te nemen om een
betalingsregeling te treffen.
6. Het niet voldoen van lesgelden over een periode van een jaar (seizoen) lijdt ertoe dat de persoon wordt uitgeschreven. Hierdoor is bij
hervatting van deelname aan de lessen (opnieuw) sprake van een inschrijving en zijn daaraan verbonden kosten) opnieuw verschuldigd.
7. Wanneer er lichamelijke klachten bestaan dient de deelnemer dit voor een training (trainingsperiode) te melden aan de
trainingsleider/docent. Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de deelnemer kan de trainingsleider/docent doen besluiten een
doktersverklaring te laten voorleggen. Op het inschrijfformulier dient de deelnemer zich in goede gezondheid te verklaren om deel te nemen
aan MMF-lessen.
8. De lessen worden geheel op eigen risico gevolgd; zowel bij lichamelijk en geestelijk letsel, alsook vervreemding van geld of goederen, zal
noch de MMF trainingsleider/docent of assistenten (indien niet direct aansprakelijk), noch de NSVK, noch de verhuurder van de
trainingsruimte aansprakelijk gesteld kunnen worden.
9. Door deel te nemen aan de MMF-trainingen verplicht u zich redelijkerwijze aan de gestelde gedragscodes, waarden en normen te houden,
zoals vermeld in schriftelijke en mondelinge informatie die u bij inschrijving en gedurende uw deelname aan de MMF-trainingen verkrijgt.
10. Indien onenigheid bestaat en dit tot conflict leidt, kan de trainingsleider/docent besluiten de deelnemer uit te sluiten van verdere
deelname aan de MMF-trainingen.
11. De NSVK alsook de MMF trainingsleider/docent houden zich het recht voor mensen te weigeren indien deze door hen niet geschikt
worden bevonden voor (verdere) deelname aan de MMF-trainingen.
12. De deelnemer dient zich te houden aan de kledingvoorschriften die door de NSVK zijn opgesteld betreffende uiterlijke verschijning.
13. Extra vermelding : Het mogelijk dat er MMF-trainingen uitvallen i.v.m. sporadische afwezigheid van de trainingsleider/docent. Door de
mogelijk onregelmatige werktijden van de trainer zal de instructie grotendeels worden opgevangen en waargenomen door de aangewezen
assistenten. Het is ook incidenteel mogelijk dat er geen training zal worden gegeven. U dient hier rekening mee te houden. De trainingszaal
zal echter beschikbaar zijn en men kan hiervan gebruik maken om zelfstandig te trainen. Door uitval van MMF-trainingen zal geen restitutie
van trainingsgelden mogelijk zijn.
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Trainingsgelden
Betalingsgroep
Regulier = Vul in : MMF R
Studenten en jonger dan 18 jaar = Vul in: MMF SJ
Onder 120% minimum inkomen = Vul in: MMF M
Kortingen meerdere gezinsleden 15% per gezinslid = Vul in b.v. MMF K-R

Dag
Maandag
Vrijdag

Tijd
20.00-21.30
20.00-21.30

Groep
Alle graden
Alle graden

Aantal trainingen
2 x per week
2 x per week
2 x per week
2 x per week

Kosten
35,00 euro per maand
25,00 euro per maand
10,00 euro per maand
Bovenstaand bedrag minus 15%

Locatie
Gymzaal De Ster, Queenstraat 37b te Nijmegen
Dojo Universitair Sportcentrum, Heyendaalseweg 141 te Nijmegen

Kijk voor de exacte trainingsdata op de website www.martialmindfulness.nl

Indien jonger dan 18 jaar dient één van de ouders dit formulier in te vullen! Verder doorstrepen wat niet van toepassing is.
Ondertekende verklaart hierbij dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter trainingen volgt onder leiding en/of supervisie van een door de NSVK
aangewezen MMF-trainer.
Ondertekende verklaart tevens dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter in goede gezondheid verkeert om deel te kunnen nemen aan de
trainingen en de voorwaarden en betalingsregeling na te leven, zoals aangegeven op dit formulier onder: Inschrijving, voorwaarden en
betalingsregeling punt 1 t/m 13.

Huidige persoonsgegevens in blokletters a.u.b.!!! Vooral belangrijk bij emailadres!

Volledige voornamen: ...........................................................................................................................................................................
Roepnaam: ............................................................................................................................................................................................
Achternaam: ..........................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .....................................................................................................................................................................................
Huidige adres: .......................................................................................................................................................................................
Postcode/plaats: ................................................................................. Telefoon: ...................................................................................
E-mail: ............................................................................................... (Belangrijk! Vrijwel alle correspondentie zal via email verlopen)

Handtekening:

Datum:

Plaats:

............................................................................

............................................................................

..............................................

Stichting Nederlandse School voor Krijgskunst
www.nsvk.nl / KvK.: 09151494 / bestuur@nsvk.nl

