Algemene voorwaarden
Iedere judoka is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medisch
welzijn. Judo Tomoda Nijmegen en haar trainer(s) kunnen op geen
enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die de
judoka zouden kunnen overkomen. Ook is Judo Tomoda Nijmegen of
haar trainer(s) op geen enkele manier aansprakelijk voor
zoekgeraakte eigendommen.
De judoka is definitief lid vanaf de datum van ondertekening van dit
inschrijfformulier voor de minimale duur van één maand. Op zondagen en erkende feestdagen
wordt er geen lesgegeven. De vakanties vallen zoveel mogelijk samen met de gebruikelijke
schoolvakanties.
Contributiegelden blijven te allen tijde verschuldigd, ook gedurende de vakantiestops.
Contributiegelden kunnen tussentijds worden aangepast, dit wordt altijd aangekondigd. Definitieve
opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegtermijn is één maand.
Bijvoorbeeld: opzeggen op 27 augustus, betekent contributie verschuldigd t/m september.
Opzeggen op 1 augustus, betekent contributie verschuldigd t/m september. U bent dus voor de
maand waarin u opzegt en de daaropvolgende maand nog contributie verschuldigd.
De minderjarige judoka kan alleen worden ingeschreven door de wettelijke
vertegenwoordiger van de minderjarige.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-- en is éénmalig. Het inschrijfgeld en de contributie worden via
automatische incasso geïnd rond de 24ste van iedere maand. De lesgelden zijn inclusief BTW. Is
het door omstandigheden zijnde de verantwoordelijkheid van de judoka/wettelijke
vertegenwoordiger niet mogelijk om het verschuldigde lesgeld te betalen dan zal bij de volgende
maand € 2,50 administratiekosten extra in rekening worden gebracht.
Algemene bepalingen
Judo Tomoda Nijmegen is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN). Om via examens een
hogere graduatie te verkrijgen en/of mee te doen aan wedstrijden dient men lid te zijn van Judo
Bond Nederland, het aansluitnummer van Judo Tomoda Nijmegen is D2SM539. De kosten voor het
lidmaatschap zijn niet inbegrepen bij het lesgeld en worden apart geïncasseerd door de JBN. Het
JBN lidmaatschap is persoonlijk. Als service regelt Tomoda de aanmelding. Afmelden is echter uw
eigen verantwoordelijkheid en dient u rechtstreeks bij de JBN te doen. Kijk voor informatie,
tarieven en voorwaarden op www.jbn.nl.
De trainer bepaalt of er tijdens de lessen/trainingen bezoekers worden toegelaten. Bij de
proeflessen mogen ouders/verzorgers altijd kijken, mits men zich houdt aan de regels die gelden in
de dojo (judozaal).
Regelmatig worden foto’s/filmpjes gemaakt van onze judoka’s. Indien u bezwaar heeft tegen
publicatie van foto’s/filmpjes waar u of uw kind op staat dient u dit schriftelijk of per e-mail kenbaar
te maken, zie ook het privacy beleid van Tomoda.
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