
 Kuk Sool Won™  Rotterdam-Rijnmond 
 

STRONG•SMART•GOOD MARTIAL ART 
Kuk Sool Won Rotterdam aangesloten bij 

World Kuk Sool Association te Houston Texas USA  
www.kuksool-rotterdam.com  email info@kuksoolwon-rotterdam.com  

 

 
 
 

pasfoto 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

Naam:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
Voornaam: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
Geboortedatum en –plaats:............................................ 
Adres:............................................................................. 
Postcode & woonplaats:................................................. 
Telefoon:........................................................................ 
E-mailadres:...................................@............................ 
WKSA-nummer: 031-02-......................( door instructeur in te vullen) 
 

Ik kies voor het volgende abonnement: 
 
 2 jarig pakket 

 
1 jarig pakket Maandelijks opzegbaar 

Kleine draakjes 2.5 t/m 6 jaar 
 

 €40,- per maand  €50,- per maand  €70,- per maand 

Jeugd 7 t/m 17 jaar 
 

 €45,- per maand  €55,- per maand  €75,- per maand 

Volwassenen 
 

 €50,- per maand  €60,- per maand  €80,- per maand 

 
 

 Ondergetekende schrijft zich in voor de traditionele koreaanse krijgstkunst Kuk Sool Won™, waarbij 
de volgende voorwaarden gelden: 

 Na de proefmaand dient men het inschrijfgeld en lidmaatschap te voldoen, alsmede een Dobok 
(uniform) aan te schaffen. 

 Bij beëindiging van deelname geldt een opzegtermijn van 1 maand en de opzegging dient schriftelijk 
ingediend te worden. (niet via e-mail) 

 Bij inschrijving van een minderjarige dient dit formulier ondertekend te worden door een van de ouders 
en / of voogd. 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:……………… 
 
Handtekening:…………………………… (Bij minderjarigen ouders/voogd) 
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Overeenkomst en algemene voorwaarden 
 

Geachte klant, 
Allereerst van harte welkom bij Kuk Sool Won™ Rotterdam. Alvorens u uw inschrijfformulier ondertekent, vragen wij uw aandacht voor de 
volgende reglementen en algemene voorwaarden. Lees deze goed door. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust aan de dienstdoende medewerker. 
 
Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
Na de proefmaand dient men het inschrijfgeld en lidmaatschap te voldoen, alsmede een Dobok (uniform) aan te schaffen. 
Indien uw automatisch te incasseren contributie wordt gestorneerd, dan dient u dit alsnog binnen één week te voldoen. Het contributiebedrag wordt 
dan verhoogd met € 2,50 i.v.m. extra administratieve kosten. Blijft de betaling van uw contributie uit, ook na ontvangst van een herinnering, dan 
wordt de vordering in handen gesteld van een incassobureau. 

 
Maandpakket 
Een maandpakket is een lidmaatschap voor leden die die geen behoefte hebben aan een pakket van een jaar.  
Daarvoor gelden de volgende regels en voorwaarden: 
De looptijd van het lidmaatschap is een maand  en is maandelijks opzegbaar middels email. 

 
 

1-jarig pakket 
Dit pakket heeft een looptijd van één jaar. Na dat jaar is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar 
 
2-jarig pakket 
Dit pakket heeft een looptijd van twéé jaar. Na twee jaar is deze overeenkomst maandelijks opzegbaar 
 
Kleding en schoeisel 

 Tijdens uw training Kuk Sool Won™ zult u een zwarte dobok (uniform) dragen die u bij uw instructeur bestelt. 
 Onder uw dobok dient u te allen tijde een zwart T-shirt te dragen zonder bedrukking of alleen het KSW logo op de linkerborst, 

andere opdrukken en souvenir T-shirts 
 Geen buiten gedragen schoenen binnen dragen en binnenschoenen alleen in overleg met de KSW instructeur. 

 
Foto en video-opnamen 

 Tijdens de training Kuk Sool Won™ is het niet toegestaan foto en / of video-opnamen te maken zonder toestemming van de KSW 
instructeur. 

 Tijdens de examens  Kuk Sool Won™ is het niet toegestaan video-opnamen te maken zonder toestemming van de KSW 
instructeur en/of deze te plaatsen op publieke websites zoals:  youtube, googlevideo, etc, etc. Wel is het toegestaan foto’s te 
maken tijdens examens. 

 
Groepslessen 
Kuk Sool Won™ Rotterdam behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Lessen gaan door bij minimaal vijf deelnemers of naar oordeel  
van de instructeur 
 
Aansprakelijkheid 
Kuk Sool Won™ Rotterdam is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen. De sportbeoefening is voor eigen risico. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor (de kosten van) enig ongeval of letsel dat u, de sportbeoefenaar, voor, tijdens of na de sportbeoefening overkomt. 
U dient de schade te vergoeden die, al dan niet opzettelijk is toegebracht aan enig eigendom van Kuk Sool Won™ Rotterdam, met inbegrip van 
schade die door onoordeelkundig gebruik van de sportattributen is veroorzaakt. 
 
Beëindigen lidmaatschap 
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden via e-mail. 
De opzegtermijn bedraagt één contributieperiode van1 maand vóór het einde van de looptijd van uw lidmaatschap. Indien u tijdens een lopende 
periode opzegt, dan dient  u de contributieperiode daaropvolgend nog te voldoen als opzegtermijn. 
 
Vakantieperiode  
Tijdens de vakantieperiode wordt er maximaal 1 keer per week les gegeven. Lessen die uitvallen worden gecommuniceerd.  
Gedurende de kerstvakantie zijn wij gesloten. De facturatie loopt gedurende de vakantie door. 
 
 
Ziekte en/of zwangerschap   
Bij ziekte en/of zwangerschap geldt een opzegtermijn van één contributieperiode maand vóór het einde van de looptijd van uw lidmaatschap, 
daarna kan het lidmaatschap worden stopgezet. Bij terugkomst hoeft u dan niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. 
 


