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Inschrijfvoorwaarden 
 

Shotokan Karate-Do Shu Ken Ma Shi 
 

 

 

 

De contributie voor deelname aan de lessen staan hieronder. Deze bedragen zijn per maand, de 

contributie wordt 12 maanden per jaar betaald:  

Jeugd tot 16 jaar € 20,00 U-pas houders GRATIS 
Jeugd van 16 tot 18 jaar € 20,00 U-pas houders € 10,00 
18 jaar en ouder € 27,50 U-pas houders € 13,75 
Studenten  € 20,00  
 

Studenten en U-pas houders worden verzocht een kopie van resp. de studentenkaart en U-pas te 

verstrekken om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief. 

Bij Shu Ken Ma Shi betaal je per maand contributie, 12 maanden per jaar (dus ook tijdens 

vakanties). Betaling kan uitsluitend worden gedaan via automatische incasso (zie 

incassomachtiging).  

 

Opzeggingen kunnen voor het einde van de maand per e-mail worden doorgegeven aan het 

bestuur, via algemeen@shukenmashi.nl, of via de website (onder Contact). 

 
Ieder lid is ook verplicht (vanaf gele band) zich in te schrijven bij de Karate-Do Bond Nederland 

(KBN). Zonder deze inschrijving is het ook niet mogelijk om Karate-Do examens af te leggen. 

Inschrijving bij de KBN dient u zelf te regelen. Meer informatie zie: www.karatebond.nl.  

 

Openingstijden Shu Ken Ma Shi  
Maandag  19:30-21:30 (Dojo USG) 
Donderdag 19:30-21:00 (Dojo USG) 
Vrijdag  16:00-17:00 (Dojo Sporthal Noord) 
Zaterdag  09:00-10:30 (Dojo USG) 
Voor de juiste trainingstijden op jouw niveau, kijk op de website: www.shukenmashi.nl 

  
Dojo Adres  
Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG): 
Dojo Sporthal Noord: 
 

 

Ina Boudier Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht 
Oudeland 2, 3481 GD Harmelen 

 

 

Het is mogelijk dat lessen komen te vervallen. Leden worden hierover tijdig geïnformeerd tijdens 

de training en via de website: www.shukenmashi.nl (bij Nieuws). 
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Persoonsgegevens 
 

Je persoonlijke gegevens zijn nodig voor inschrijving bij Shotokan Karate-Do Shu Ken Ma Shi. 

Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Gegevens worden alleen aan derden 

verstrekt nadat toestemming hiervoor expliciet is gevraagd en verkregen.  

 

In dit formulier wordt verwezen naar de inschrijfvoorwaarden, die aan elk nieuw lid worden 

uitgereikt. In het geval dat deze voorwaarden wijzigen worden leden altijd schriftelijk op de 

hoogte gesteld. 

 

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van en accoord te gaan met de algemene 

inschrijfvoorwaarden.  
 

Naam (voornaam voluit) _______________________________________________________ 

Straat / Huisnummer _______________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats ________________        ___________________________________ 

Geboortedatum __ __ - __ __  - __ __ __ __                                     (dd-mm-jjjj) 

Telefoon __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ 

Email _______________________________________________________ 

KBN Paspoortnummer 
[indien al aangesloten bij KBN] 

 

________________ 
Graad 
Behaald via KBN 

 

_____________________ 
    

Plaats ___________________________ Datum ________________________ 
  

Handtekening Handtekening ouders/verzorgers  
[indien minderjarig] 

 

 

 

 

Incassomachtiging 
 

Ik betaal tot wederopzegging mijn maandelijkse contributie automatisch en machtig de 

Stichting Shu Ken Ma Shi om deze contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer. 

 

Naam _______________________________________________________ 

Straat / Huisnummer _______________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats ________________        ___________________________________ 

IBAN __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  
  

Plaats ___________________________ Datum ________________________ 

  

Handtekening  

 
Indien u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 

Gebruik hiervoor de gele kaart, deze is gratis te verkrijgen bij uw bank. 


