
   Inschrijfformulier H.A.B.C. Dun Hong  
      

Inschrijfgeld    € 7,00         voor de sport :  Judo / Taekwondo / Aikido / Jiu Jitsu / Karate / Conditietraining  

 
Achternaam :  ______________________________  Voornaam :  _____________________________M/V 

 
Adres :  ___________________________________ Geboortedatum :  ____________________________ 

 
Postcode :  ________________________________  

 
Woonplaats :  ______________________________ E-mail :  ____________________________________ 

 
Telefoonnr : ________________________________ Mobiel nummer:     __________________________ 
 
Kleur band / budosport voorheen :  ______________________________________________________________ 
 
 
Contributie:  IBAN/BIC: ___________________________ Op naam van: _______________________ 
tot 18 jaar;  
via incasso (__)  €  33,00 per kwartaal, (__)  €  130,00 per jaar.  
via eigen betaling vooraf (__)  €  36,00 per kwartaal, (__)  €  136,00 per jaar. 
18 jaar en ouder;  
via incasso (__)  €  37,00 per kwartaal, (__) €  146,00 per jaar. 
via eigen betaling vooraf (__) €  40,00 per kwartaal, (__) €  152,00 per jaar. 
Gezinscontributie vanaf 3 personen; 
via incasso (__) €  89,00 per kwartaal, (__) €  351,00 per jaar. 
via eigen betaling vooraf (__) €  93,00 per kwartaal, (__) €  358,00 per jaar.  
Extra sport;  
via incasso (__) €  10,00 per kwartaal, (__)  €  35,00 per jaar. 
via eigen betaling vooraf (__) €  11,00 per kwartaal, (__) €  36,00 per jaar.  
 
N.B. 
- De budoka (6 jaar +) wordt automatisch aangemeld voor een lidmaatschap bij de overkoepelende bond. 
 
- Ondergetekende is op de hoogte van een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden. 
 
- Na een stornering wordt een bedrag van €  1,00 in rekening gebracht voor iedere volgende poging tot incasso. 
 
- Ondergetekende is op de hoogte van de inhoud van het huishoudelijk reglement en gaat hiermee akkoord, het 

huishoudelijk reglement kan worden geraadpleegd op de website www.dunhong.nl.  
 
 
Den Helder,  _______________________________ Handtekening  _______________________________ 
 
Trainingsdag en tijd :  ________________________ Administratie nummer :  ________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administratie nummer :  ______________________ (invullen door administratie) 

Inschrijving vanaf :___________________________  Trainingsdag en tijd : __________________________ 

Voornaam :  ________________________________ Achternaam:  ________________________________ 

Adres:  ____________________________________ Telefoonnr :  _________________________________ 

Postcode :  _______________________________ Geboortedatum :  _____________________________ 

Woonplaats :  ___________________________ E-mail :  ____________________________________ 

Kleur band / budosport voorheen : _____________________________________________________________ 

http://www.dunhong.nl/

