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Centrum Bubishi 
Sport, gezondheid en ontwikkeling 

 

Inschrijfformulier  

Naam: __________________________________________ (M/V)  

Adres: _________________________________________________  

Postcode: __________ Woonplaats: _________________________  

Geboortedatum: ____-_____-___________  

Telefoonnummer: ____________________  

E-mailadres: ________________________  

Telefoonnummer in geval van nood: _______________________  

Relatie bij dit telefoonnummer: ___________________________  

Bankrekeningnummer: ______________________________  

Ten name van: ____________________________  

 

Gezondheid  

Zijn er medische aandoeningen of klachten waar u bij trainingen rekening mee moet 

houden? (Bijv. maar niet uitsluitend: hartklachten, hoge bloeddruk, rug- of nekklachten 

e.d.) Zo ja, welke zijn dat: 

_______________________________________________________________  

Bent u hiervoor onder medische behandeling (geweest)? 

_______________________________________________________________  

Blessures Hebt u op dit moment een blessure? Zo ja welke? 

_______________________________________________________________  

Wordt u hier momenteel voor behandeld en zo ja door wie? 

_______________________________________________________________  

Hebt u andere (fysieke) beperkingen die van invloed kunnen zijn op deelname aan 

trainingen? Zo ja, welke? 

_______________________________________________________________  

Handtekening en datum: (Voor minderjarigen handtekening ouder/verzorger) Onderteken 

ook de achterzijde resp. het tweede blad! 
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Centrum Bubishi 
Sport, gezondheid en ontwikkeling 

 

Voorwaarden  

Ik schrijf me in als lid van Centrum Bubishi en ga akkoord met onderstaande regels: 

 De contributie wordt maandelijks geïncasseerd van mijn opgegeven 

bankrekeningnummer  

Contributie lijst 
Activiteit Groep Kosten Lessen per week Leeftijd 

Karate Tijgers €19,50 1x 5-8 jaar 

Karate Jeugd €19,50 1x 8-16 jaar 

Karate Jeugd €21,00 2x 8-16 jaar 

Karate Jongvolwassenen €23,00 Onbeperkt 14-18 jaar 

Karate Senioren €36,00 Onbeperkt 18+ jaar 

Karate Studenten €31,00 Onbeperkt 18+ jaar 

Qi gong  €24,50 1x  

Qi gong  €35,00 2x  

Wapen training  €24,50 1x 16+ jaar 

Deze lijst is per maand en is gebaseerd op 12-maandelijkse bijdragen ondanks het geldende vakantierooster  

 

 Inschrijfgeld bedraagt eenmalig EUR 22,00 en wordt eveneens automatisch 

geïncasseerd. 

 Het lidmaatschap van IOGKF Nederland is verplicht voor deelname aan wedstrijden 

of het halen van bandgradaties. Deze kosten zijn niet bij het lidmaatschap 

inbegrepen. Aanmelding en contributie dienen door mijzelf te worden voldaan.  

 Beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand van tevoren via brief of 

via de mail doorgegeven te worden 

 De betaling vanuit leergeld geldt voor 1 jaar, dit kan niet worden terug geboekt. 

 Centrum Bubishi is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen 

en/of het in het ongerede raken van in het trainingscentrum achtergebleven kleding 

of voorwerpen 

 Onbeperkt houd in het aantal maximale lessen die bij je band horen volgen.  

 

Ondergetekende gaat akkoord met het bovenstaande.  

Datum: ___________ 

 

Handtekening: ______________________________ 
(Voor minderjarigen handtekening ouder/verzorger)  

Datum start training:  

NB: Bij het inleveren van dit formulier, s.v.p. een pasfoto inleveren.  
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Centrum Bubishi 
Sport, gezondheid en ontwikkeling 

 

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Centrum Bubishi om 

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 

af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Centrum Bubishi. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

Naam betaler: 

____________________________________________________ 

 

Adres betaler:        ____________________________________________________ 

 

Postcode:   _________________       Woonplaats:    ______________________  

 

Land:   __________________________       BIC:    ___________________  

 

IBAN:   _______________________________________ 

 

Plaats en Datum:   ______________________________ 

Handtekening:   ________________________________ 

Stuur dit formulier duidelijk, volledig ingevuld en ondertekend per post naar Centrum 

Bubishi. Betaling kan uitsluitend via automatische incasso. Betaalde deelnemers bijdragen 

worden niet gerestitueerd. Bedragen kunnen in de toekomst worden aangepast, zie 

website www.centrumbubishi.nl U bent zelfverantwoordelijk voor het tijdig afmelden van 

uw lidmaatschap. (1 maand van tevoren). 
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Centrum Bubishi 
Sport, gezondheid en ontwikkeling 

 

Toestemming publicatie foto’s en video’s  

Beste ouder/verzorger,  

 

In Centrum Bubishi laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens de les en 
tijdens andere gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens kamp, demonstraties enz. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms 
in video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen 
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming 
te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind 
op internet verschijnen.  

Met deze brief vragen we daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Wilt uw deze 
brief of antwoordstrook met uw kind meegeven naar Centrum Bubishi?  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat 
andere ouders foto’s maken tijdens de lessen of andere activiteiten. Centrum Bubishi heeft daar geen invloed op, maar wij gaan 
ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen 
maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel 
of niet mag. 

Als we foto’s en video’s willen laten maken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we u daar apart over informeren en zo nodig om 
toestemming vragen. Ook als we beeldmateriaal voor een ander doel willen gebruiken, nemen we contact met u op.  

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 
geven.   

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  

 

Met vriendelijke groet, Centrum Bubishi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hier knippen---------- 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van _______________________________ dat foto’s en video’s door 
[CENTRUM BUBISHI] gebruikt mogen worden*:  

 

 Op de website van de Centrum Bubishi 

 Op sociale-media accounts van de Centrum Bubishi (Facebook, Instagram, Twitter enz.) 

* aankruisen waarvoor u toestemming geeft 

Datum:     ________________________________________ 

Naam ouder/verzorger:  ________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger: ________________________________________ 
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Toelichting gebruik formulier toestemming 

 

Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de les voor onderwijskundige doeleinden. 
Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op het inschrijf formulier of voor gebruik van een foto in het 
administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: 
terughoudend omgaan met foto’s en video’s van leerlingen).  

 

In het toestemmingsformulier is aparte toestemming opgenomen voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat een 
ouder een goedgeïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is. Het vragen van toestemming ‘voor gebruik van foto’s 
door Centrum Bubishi’ is dat zeker niet. Als Vereniging mag je je het dus niet zo formuleren: ‘als u niet wilt dat we foto’s van uw 
kind gebruiken, moet u dat maar zeggen’. Dit is een ‘opt-out’, en dit is in strijd met de wet. 

Foto’s maken door ouders in Centrum Bubishi    

Het kan voorkomen dat ouders het vervelend vinden dat andere ouders foto’s maken van hun kinderen.  

Meestal overleggen deze ouders samen over het maken en gebruik van die foto’s. Soms komen ouders er samen niet uit en dan 
wordt de vereniging gevraagd om iets te regelen.  

Centrum Bubishi wilt voor álle kinderen een veilige omgeving zijn, en niet een plek waar kinderen (en hun ouders) bang hoeven 
te zijn steeds te worden gefotografeerd. Het maken van foto’s en video’s in Centrum Bubishi kan moeilijk worden verboden, 
maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen uit te spreken naar ouders over fotograferen tijdens 
een activiteit, of door ouders op internet te vragen terughoudend te zijn met het maken en publiceren van foto’s. Mocht dat 
niet het gewenste effect hebben, dan kan de regels voor het maken van foto’s in Centrum Bubishi vastleggen in het 
privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol.  

Toestemming geven door één of twee ouders 

Het is de vraag is de toestemmingsverklaring door één of beide ouders moeten worden ondertekend.  

Als leerlingen jonger zijn dan 16beslissen de wettelijk vertegenwoordigers (de ouders) over de privacy. De wet gaat ervan uit dat 
je als vereniging mag vertrouwen op de mededelingen van één ouder. Als dat vertrouwen terecht is, dan is de andere ouder ook 
gebonden aan die mededeling. Bij het ondertekenen van de toestemmingsverklaring, mag Centrum Bubishi dus vertrouwen op 
de toestemming als één ouder die geeft. Alleen als Centrum Bubsishi weet dat de andere ouder (die niet getekend heeft) tegen 
de toestemming is, mag Centrum Bubishi niet uitgaan van die ene ondertekening. Dan moet Centrum Bubishi van beide ouders 
toestemming hebben. Vooral bij gescheiden ouders kan het verstandig zijn om de toestemming van beide ouders te vragen. 
Voor het intrekken van toestemming is de mededeling van één ouder ook voldoende.  

Bij twijfel is het beter om te vertrouwen op twee handtekeningen, of om de foto dan maar niet te gebruiken.  
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