
 

 
Sportschool 013 

 
Voornaam: 
 
Achternaam: 
 
Adres: 
 
Postcode: 
 
Woonplaats: 
 
Telefoon:  
 
E-mail: 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht:     M/V  (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Lid per (dd.mm.jj): 
 
Bijzonderheden? 
 
 
 
Hoe ben je bij de club beland? 

Via: □  Sportschool 013 website 
  □  Leden 
  □  Advertentie/ flyers 
  □  Google 
  □  Anders: …………………………………. 

 



Voorwaarden Sportschool 013 
 

De cursist heeft minstens de leeftijd van 9 (Jeugdboksen) 10 (Total Defense) 12 (Boksen/ 
Boksconditie/ Fight ’n Shape/ Jeugd Krav Maga) 16 (MMA) of 18 jaar (Krav Maga) bereikt.  
De cursist heeft geen strafblad (er kan gevraagd worden naar een bewijs omtrent gedrag).  
 
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 instructeur heeft 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,- (Jeugdboksen/ Boksen/ Boksconditie/ Total Defense) of €. 27,- 
(MMA/ Fight ’n Shape/ Jeugd Krav Maga/ Krav Maga) per maand voor 1 training per week en €. 
39,50 voor onbeperkt trainen. (Sportschool 013 behoudt zich het recht om deze 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. 
 

 
 

  
Ik verklaar de voorwaarden die Sportschool 013 heeft opgesteld te hebben 
gelezen en geaccepteerd. 
 
Naam: ________________________________                 
 
Plaats: ________________   Datum: __________   
 
Handtekening: 



Ik kies voor de lessen:        
Maandag:        

□ 17.00-18.00u Boksen/ Boksconditie 

□ 18.30-19.30u Jeugd Krav Maga 

□ 19.30-20.30u Boksconditie 

□ 19.30-20.45u Krav Maga* (LET OP: lid worden van KMG via www.kravmaga.nl) 

□ 21.00-22.00u Fight ’n Shape    

 
Dinsdag:    

□ 18.30-19.30u Fightclass/ MMA     

□ 19.30-20.30u Boksconditie       

□ 20.45-22.00u Krav Maga* (LET OP: lid worden van KMG via www.kravmaga.nl) 

 
Woensdag:  

□ 16.15-17.15u Jeugdboksen 

□ 18.30-19.30u Boksconditie 

□ 19.30-20.45u Krav Maga* (LET OP: lid worden van KMG via www.kravmaga.nl) 

□ 21.00-22.00u Boksen 

 
Donderdag: 

□ 18.30-19.30u Jeugd Krav Maga  

□ 18.30-19.30u Total Defense 

□ 19.30-20.45u Krav Maga* (LET OP: lid worden van KMG via www.kravmaga.nl) 

□ 21.00-22.00u Boksen/ Boksconditie 

 
Vrijdag: 

□ 18.30-19.30u MMA 

□ 19.30-20.30u Boksconditie 

□ 19.30-21.00u Boksen 

 
Zaterdag: 

□ 10.00-11.00u Total Defense  

□ 11.00-12.00u Fight ’n Shape  

□ 12.00-12.30u Fightclass/ sparren    

 

Kruis de lessen aan die je wilt bijwonen. Kies je voor 2x trainen per week, kruis dan 2 

lessen aan. Je mag dan wel zelf kiezen welke lessen je volgt per week.  

 

*= Inschrijving bij de bond (Krav Maga) loopt via de website: www.kravmaga.nl. Klik op “lid 

worden” en volg de stapjes. Let op: de eerste betaling loopt via IDEAL. 

 
Ik kies voor het lidmaatschap van: 
 
 1x per 

week  
Jeugdboksen, Boksen, Boksconditie, Total Defense €. 25,- per 

maand 
 1x per 

week 
Jeugd Krav Maga, Rots en Water, MMA, Krav 
Maga en Fight ’n Shape. 

€. 27,- per 
maand 

 Onbeperkt 
trainen 

Te combineren met alle sporten €. 39,50 per 
maand 

  



Formulier voor de automatische incasso van de contributie: 
 



 

Bestellijst Sportschool 013 

          

Naam lid:          

          

Kleding: Maten:         Per stuk Aantal Totaal bedrag 

* Broek  160cm 170cm 180cm 190cm 200cm € 25,00       

* T-shirt S M  L XL  XXL € 15,-       

* Logo   € 5,-       

Bescherming: Maten       
Per 
stuk/paar Aantal Totaal bedrag 

Bitje     € 5,-       

* Mannen toque S M L XL € 10,-       

* Vrouwen toque S M L XL € 15,-       

Scheenbeschermers S M L  € 25,-       

MMA Handschoenen S M L XL € 35,-    

Windsels Zwart Rood   € 8,-    

Bokshandschoenen 
14 0z. 

(dames) 
16 oz. 

(heren)   € 37,50    

Springtouw  € 5,-    

Extra:           Per stuk Aantal Totaal bedrag 

T-Shirt Sportschool 013              S       M       L        XL        XXL    €. 15,-  

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

          

      Te betalen: €……………. 

 
* = verplicht bij Krav Maga/ Jeugd Krav Maga! 
 

PAKKET AANBIEDING Krav Maga: 
 

1 T-shirt, 1 broek, 1 logo, 1 bitje, 1 toque (man of vrouw), 1 paar scheenbeschermers, 1 
paar MMA handschoenen. 

 
Totaal:    €.120,00 

 
NU VOOR: €.110,- (als je het als pakket besteld) 

 
Geef je bestelling door op: info@sportschool013.nl  

Zet in het mailtje: je naam en de maten die je nodig hebt! 
 

Wij sturen je een bevestiging van je bestelling en zorgen ervoor dat deze een week 
later klaarligt. Wanneer dit niet lukt krijg je van ons een mailtje. De bestelling kun 

je een week later via contant geld of via pin afrekenen. 
 
 

 


