
 

 Karate  Club  Eerbeek 
  

Dojo: Handelstraat 49 te Eerbeek 
Rabobank NL06 RABO 010 11 96 555 t.n.v. Karate Club Eerbeek, KvK nr.08156244 

Ronald van den Eyssel, Rijkserkend Karate –Instructeur, 
Telefoon 06  417 14 007 

 
www.karateclubeerbeek.com 
info@karateclubeerbeek.com 

 

          Inschrijfformulier voor akkoord, Inschrijfdatum(Jeugd / 30+):    -     -     .                                                   
Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………*  
Roepnaam: ………………………………………………………. M/V,  Voorletters: …………………………………….* 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………*      
Postcode+ Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….* 
Geboorte datum: …………………………………………………………………………………………………………………….* 
Telefoonnummer:  ………………………………………………/ mobiel: …………………………………………………* 
E-mail : ………………………………………………………………………………………………..@ …………..…………………*Vjuni19-01    

 

Cursusgeld 
Inschrijfgeld te voldoen bij de eerste maandbetaling.     €   7,50 
Het cursusgeld dient per maand te worden voldaan en bedraagt, per maand, per karateka. € 22,50 
Beëindiging of wijziging van het lidmaatschap dient 1 maand voor aanvang van de nieuwe  
maand schriftelijk te gebeuren. Ik betaal tot schriftelijke wederopzegging mijn cursusgeld  
voor of op de 15e per maand automatisch op rekeningnummer: 
Rabobank  te  Eerbeek met nummer NL06 RABO 010 11 96 555  t.n.v. Karate Club Eerbeek. 

 
Clubreglement 

 KCE staat voor   Karate   Club   Eerbeek. 

 Ondergetekende doet afstand van alle rechten tot het instellen van een schadeclaim tegen de KCE en 
haar leden wegens vergoeding van onkosten en/of opgelopen schade t.g.v. de karatebeoefening. 

 Men dient de training bij te wonen in correcte en schone karate-gi, ook is men zelf schoon en zijn de 
nagels geknipt. Sieraden en piercings dienen beschermd of uit te zijn gedaan voor de training. 

 Men dient zich te onthouden van ongepaste opmerkingen tegenover de instructeur en/of cursist(e),  
binnen de Dojo en sportcentrum wordt een ieder met respect behandeld. 

 De leiding van de KCE en sportcentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, 
zoekgeraakte eigendommen en bij ongevallen die het lid als gevolg van deelname aan zijn/ haar sport 
is overkomen. Iedereen volgt de lessen op eigen risico, men dient zichzelf hiervoor te verzekeren 
Opzettelijk achterhouden van medische informatie is voor eigen risico en eigen verantwoording. 

 De cursist is aansprakelijk voor het toebrengen van schade aan eigendommen van de KCE of goederen 
die vallen onder de verantwoordelijkheid van de KCE en sportcentrum. 

 Tijdens schoolvakanties(basisonderwijs), officiële feestdagen en bijzondere dagen zijn er geen 
trainingen. Dit heeft geen invloed op de hoogte van het cursusgeld.  

 Het is verboden in de Dojo en sportcentrum en de openbare ruimten te roken. 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, je gegevens worden door KCE met de 
grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren 
we in de administratieve applicatie van KCE. Je kunt altijd via een afspraak met de administratie van 
KCE altijd toegang tot je eigen gegevens zoals we deze opslaan.  

 Onderdeel van deze inschrijving is ook de toestemmingsverklaring, is deze niet bijgevoegd vraag erom 
en deze dient tezamen te worden ingeleverd bij KCE. 

 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw gegevens te 
beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om jouw gegevens 100% te beveiligen. 

 Bij het niet nakomen van een van de hierboven genoemde bepalingen, houdt KCE zich het recht voor 
de betreffende cursist de toegang tot KCE en sportcentrum tijdelijk of definitief te weigeren zonder 
dat hij/ zij aanspraak kan maken op al betaalde cursusgelden van welke aard dan ook. Alle kosten van 
een incassoprocedure zijn voor rekening van de cursist. 

 De met een */ ster  gearceerde delen dienen verplicht te worden ingevuld om als lid te zijn 
ingeschreven bij Karate Club Eerbeek. Dit formulier in 2 voud in te vullen, 1 exemplaar voor de 
Karateka en 1 exemplaar voor de KCE administratie. 

 
Ik verklaar me akkoord met het clubreglement en wil graag lid worden van Karate Club Eerbeek. 
 
Plaats :…………………………………………………………………..   Datum : ……………………………………………………………….*  
 
Handtekening  * : 
(Bij minderjarige ouder / verzorger) 
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Juni 2018 KCE Vjuni18.01 
 
KARATE CLUB EERBEEK 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming Toestemmingverklaring. 
 
Om voor de toekomst het goed functioneren van onze vereniging te kunnen waarborgen willen wij u graag 
informeren over de verenigingsactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke belangrijke karatezaken. Ook willen 
we wedstrijduitslagen, examens, speelschema’s, karatesport gerelateerde zaken als informatie aan u 
verspreiden. Ook foto’s en filmpjes van u op de KCE website, sociale media( bijvoorbeeld Facebook o.i.d.) en 
in flyers / posters plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 
gebruiken. 
 
Met dit formulier geef ik ( naam)  ………………………………………………………………..( verder: ondergetekende) Karate 
Club Eerbeek (verder KCE) toestemming om persoonlijke gegevens over mij te verwerken in relatie tot 
Karatesport gerelateerde zaken. 
 
Ik/ wij geef/ geven KCE toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevens te mogen verwerken. 
 

o KCE mag mij informeren over sportieve activiteiten van derden, zoals bijvoorbeeld een training van 
een externe sensei/ leraar of een stage/ toernooi georganiseerd door de / of andere vereniging. 

 
o KCE mag wedstrijduitslagen, examens, speelschema’s, karatesport gerelateerde zaken, foto’s en 

filmpjes van u op de KCE website, sociale media( bijvoorbeeld Facebook o.i.d.) en in flyers / posters 
van mij publiceren. 

 
o KCE mag gegevens voor activiteiten buiten karate om gebruiken, zoals bijvoorbeeld voor een niet 

karate gerelateerde activiteit, vergadering of evenement. 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe verwerkingen van persoonlijke gegevens zal KCE mij opnieuw om toestemming 
vragen. 
 
Ik/ wij, kan /kunnen mijn toestemming (en) op elk moment intrekken. 
 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………* 
  
Roepnaam: ………………………………………………………. M/V,  Voorletters: …………………………………….* 
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………*      
Postcode+ Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………………….* 
Geboorte datum: …………………………………………………………………………………………………………………….* 
 
Let op: Is deze verklaring van toepassing op een persoon jonger dan 18 jaar dient deze verklaring mede door 
een ouder of voogd ondertekend te worden. Wordt dit niet gedaan zal deze verklaring nietig zijn en kan men 
zich ook geen rechten ontlenen aan het handelen van KCE. 
Deze behoort ook tot het inschrijvingsformulier van KCE en dient hiermee te worden ingeleverd. 
 
Naam ouder / voogd: 
 
 
Handtekening ouder / voogd 
 
 
 
AVG Toestemmingsverklaring Juni 2018 KCE Vjuni18.01 


