
 
Inschrijfformulier Kidsafety junior, Kidsafety en Total Defense 

 
 
Voornaam (kind):  
 
Achternaam (kind):  
 
Adres: 
 
Postcode: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
Evt. 2e telefoonnummer:  
 
E-mail (ouders/ verzorgers): 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht:     J/M  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Lid per (dd.mm.jj):  
 
Toestemming voor plaatsen foto’s/ filmpjes online of op 
promotiemateriaal □  Ja    □  Nee 
 
Bijzonderheden? 
 
 
 
 
Hoe ben je bij de club beland? 

Via: □  Sportschool 013 website 
  □  Andere leden 
  □  Advertentie/ flyers 
  □  Anders: …………………………………. 



Voorwaarden Sportschool 013 
 
De cursist heeft minstens de leeftijd van 4 jaar (Kidsafety junior), 6 jaar (Kidsafety) 
of 10 jaar (Total Defense) bereikt.  
 
Training geschiedt geheel op eigen risico. 
Sportschool 013 is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade en of diefstal tijdens, 
voor of na de trainingen.  
Sportschool 013 gaat er vanuit dat de cursist zelf is verzekerd. 
 
De instructeurs hebben het recht personen de toegang tot de trainingen te 
weigeren mocht hij/ zij dit nodig vinden voor de veiligheid of sfeer tijdens de 
training. 
 
Contributie bedraagt €.25,- per maand voor 1 training per week. Voor twee keer 
trainen per week (Kidsafety + Total Defense) betaal je €.39,50 per maand 
(Sportschool 013 behoudt zich het recht om de contributie elk jaar per 1 januari te 
verhogen met max. 5%) 
Contributie wordt per incasso op de 1e van de maand overgemaakt op IBAN 
NL08RABO0126088756 t.n.v. Sportschool013 te Tilburg. 
Bij het ontbreken van de betaling en mislukken van incasso schakelen wij een 
incassobureau in. De incassokosten worden verhaald op de cursist. 

 
Lidmaatschap eindigt door a. overlijden b. door schriftelijke opzegging van de 
cursist, met een opzegtermijn van een volle kalendermaand c. door schriftelijke 
opzegging namens Sportschool 013 d. Door royement, wanneer een lid in strijd 
met de voorwaarden of besluiten handelt of Sportschool 013 op onredelijke wijze 
benadeelt. Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het 
lidmaatschap voortvloeiende; hij/zij is evenwel gehouden alle ingegane (ook 
financiële) verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan na te komen. 
 

 
In te vullen door ouders/ verzorgers: 
 
Ik verklaar de voorwaarden die Sportschool 013 heeft opgesteld te hebben 
gelezen en geaccepteerd. 
 
Naam: ________________________________                 
 
 
Plaats: ________________   Datum: ______________ 
 
Handtekening: 



Ik kies voor training op:   
 
KIDSAFETY: 
 
Locatie reeshof Mingersbergstraat 58: 
 
Maandag 

� Kidsafety 6 t/m 8 jaar (16.00-16.45u)  
� Kidsafety 9 t/m 12 jaar (16.45-17.30u)  

 
Locatie reeshof Bergeijkstraat 18: 
 
Donderdag: 

� Kidsafety 6 t/m 8 jaar (16.30-17.15u)  
� Kidsafety 9 t/m 12 jaar (17.15-18.00u) 

 
Locatie Korvelseweg 155A: 
 
Maandag: 

� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (16.00-16.45u) 
� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (18.30-19.15u) 

 
Dinsdag: 

� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (18.15-19.00u)  
 

Woensdag: 
� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (16.15-17.00u)  
� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (18.15-19.00u) 

 
Zaterdag: 

� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (9.00-9.45u) 
� Kidsafety 6 t/m 12 jaar (10.00-10.45u) 

 
 
TOTAL DEFENSE: (alleen locatie Korvelseweg 155A) 
 
Donderdag: 

� Total Defense 10-17 jaar (18.30-19.30u) 
 
Zaterdag:  

� Total Defense 10-17 jaar (10.00-11.00u) 
 
KIDSAFETY JUNIOR:  (alleen locatie Korvelseweg 155A) 
 
Woensdag: 

� Kidsafety junior 4 t/m 6 jaar (15.15-16.00u)  
 
 
 



 
Formulier voor de automatische incasso van de contributie: 
 

 



Bestelformulier 
 

 
Naam: …………………………………………………………. 
 
 
Zwarte broek 
 
Lengtemaat Aantal Per stuk 
120cm  €. 22,50 
130cm  €. 22,50 

140cm  €. 22,50 
150cm  €. 22,50 
160cm  €. 22,50 
 
T-shirt Kidsafety 
 
Maat Aantal Per stuk 
    S  €. 15,- 

    M  €. 15,- 
    L  €. 15,- 
    XL  €. 15,- 
 
Speciale pakketaanbieding: €.35,- voor een t-shirt en broek samen! 
 
Extra 
 

 
  Per stuk Aantal 

Totaal 
bedrag 

Toque jongen (voor sparren/ Total Defense*)     
XS      S       M         L  €. 10,-    

Toque meisje (voor sparren/ Total Defense*)     
XS      S        M        L  €. 15,-    

Bitje (voor sparren/ Total Defense*)  €.   5,-    

Contributie lopende maand (bij nieuwe leden)    €.   5,- per les  €……… 

 
*is alleen nodig wanneer het kind 10 jaar of ouder is en mee wilt doen met sparren 
 bij Kidsafety of bij lidmaatschap bij Total Defense! 
 
 
Totaal betalen:  €………….. 
 
De bestelling kan ook doorgegeven worden via email. We zorgen  
er dan voor dat we zo snel mogelijk de spullen hebben. 
 
Stuur de bestelling door naar info@kidsafety.nl 
Vergeet niet je naam en je maten erbij te vermelden!! 
De bestelling kan afgerekend worden via pinnen of contant betalen. 
Pinnen is niet mogelijk in de reeshof, alleen op de Korvelseweg. 


