INSCHRIJFFORMULIER KRAV MAGA IJMUIDEN
*Invullen in blokletters. Pasfoto en geldige kopie legitimatie bijvoegen*

Voor- en achternaam

Adres

Postcode en woonplaats

Geboortedatum

Geslacht

M/V

Telefoon (thuis)

Telefoon (mobiel)

E-mailadres

Beroep

Vechtsportervaring

(Medische) beperking(en)

Opmerkingen

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bijgesloten lesregels en Algemene Voorwaarden van Krav
Maga IJmuiden. Formulier geheel ingevuld en ondertekend inleveren bij de instructeur.

Naam:______________________________

Handtekening:________________________

Datum___________________________

LESREGELS KRAV MAGA IJMUIDEN































Iedereen wordt geacht op tijd en in volledig tenue aan de les te beginnen.
Iedereen wordt geacht gewassen en schoon aan de les te beginnen, een goede lichamelijke
hygiëne is vanzelfsprekend. Een sterke zweetlucht of slechte adem kan andermans plezier in
het trainen bederven!
Wondjes dienen verbonden te zijn.
Tijdens de training wordt kruisbescherming (tok) en mondbescherming (bitje) gedragen.
Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen etc.) is tijdens de les niet toegestaan.
Het dragen tijdens de training van een bril, contactlenzen, gehoorapparaten of protheses is voor
eigen risico.
Lang haar dient samengebonden te zijn waarbij het elastiek of klem geen scherpe of harde
randen mag bevatten.
Iedereen toont respect voor zijn partner, onbedwongen agressie of teveel geweld wordt niet
getolereerd.
Niemand komt ongevraagd aan de lesmaterialen zonder toestemming van de instructeur. Er
wordt respectvol met de materialen omgegaan en er wordt niet mee gegooid!
Lesmaterialen worden gezamenlijk opgeruimd.
Iedereen betreedt de zaal met zaalschoenen, deze schoenen zijn niet in aanraking geweest met
de straat.
Het voorgeschreven Krav Maga tenue wordt gedragen (t-shirt in de broek).
Tijdens de uitleg van de instructeur zal iedereen op de juiste wijze staan of zitten en is daarbij
stil.
De instructies van de instructeur worden opgevolgd.
Niemand verlaat de zaal zonder instemming van de instructeur.
Men dient terstond veranderingen in de gezondheidstoestand aan de instructeur kenbaar te
maken (bijvoorbeeld oude- en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid, kneuzingen et cetera.
(men kan bijvoorbeeld als gevolg van een klap, ook na langere duur, onwel worden).
Indien je een medestudent tijdens de les verwondt wordt de persoon in kwestie door jou naar de
dokter dan wel naar de eerste hulp gebracht zodat de les aan de andere studenten vervolgd kan
worden. Eventuele schade en/of kosten kunnen op je worden verhaald. Een WA verzekering
wordt aangeraden.
Bij het trainen met meerdere personen bepaal je onderling de intensiteit van de training, men
past zich aan naar het vermogen van de partner.
Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan zij die een training of een
proefles volgen. Bezoekers dienen rustig en met toestemming van de instructeur op de bank
plaats te nemen en praten niet. Overlast veroorzakende bezoekers worden verzocht de zaal te
verlaten.
Mobiele telefoons zijn uit!
Het is verboden in de zaal voedsel te nuttigen, tenzij je toestemming hebt van de instructeur.
Alleen het gebruik van bidons is toegestaan voor het nuttigen van water.
Deelname aan een examen heeft alleen zin indien de student meer dan 80% van de lessen
gevolgd heeft die betrekking hebben op het lesmateriaal/stof voor dit examen.
De aangeleerde lesstof van de trainingen mag niet gebruikt worden voor eigen financieel gewin
(zelf trainingen geven aan derden etc.)
Video- en foto- opnames van lessen of delen van lessen zijn ten strengste verboden zonder
toestemming vooraf van de instructeur.
Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om personen die storend en of afwijkend
gedrag vertonen, tijdens of na de lessen, binnen of buiten het gebouw, te verwijderen van de
leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap van Krav Maga IJmuiden over te gaan.
Indien een lid de gegeven instructies of regels overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de
toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om tijd, plaats etc. van de lessen te wijzigen.

ALGEMENE VOORWAARDEN KRAV MAGA IJMUIDEN
Krav Maga IJmuiden
Eridanusstraat 56
1974 AE IJmuiden
Kvk: 5031003
Deelname aan een training, met of zonder lidmaatschap, betekent dat men akkoord gaat met deze
Algemene Voorwaarden.
Artikel 1: Aansprakelijkheid
Lid 1: Iedere student die een training volgt aanvaardt dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met
zich meebrengt. Krav Maga IJmuiden en de mensen die deze organisatie vormen kunnen nimmer
aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan kleding, persoonlijk- of lichamelijk letsel,
materiële- of immateriële schade, daaruit voortvloeiende kosten van de student in welke vorm dan ook.
Krav Maga IJmuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van
ongeval of letsel van de deelnemende student.
Lid 2: Krav Maga IJmuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, of diefstal
van persoonlijke eigendommen van de student.
Lid 3: Schade (lichamelijke blessure en/of aan kleding) toegebracht aan het lid tijdens een training door
derden wordt vergoed door de persoon welke deze schade toebrengt. Bij minderjarigen berust deze
verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.
Artikel 2: Lidmaatschap
Lid 1: Het Krav Maga IJmuiden lidmaatschap is gebaseerd op een jaardeelname welke wordt verdeeld
over 12 kalendermaanden. Het lidmaatschap wordt iedere maand stilzwijgend verlengd voor de
periode van een maand. Bij aanmelding is men met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd. Het
lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt dat
deze de overeenkomst wil beëindigen. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt per post of per email.
Lidmaatschap eindigt aan het eind van de maand waarin is opgezegd.
Lid 2: De betaling van de verschuldigde contributie per maand dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan.
De betaling wordt alleen via een bankoverschrijving voldaan. Bij te late betaling van de contributie
wordt de toegang tot de training geweigerd totdat de contributiegelden ontvangen zijn zonder restitutie
op de gemiste training. Restitutie van contributiegelden is niet mogelijk. Inning van achterstallige
betalingen worden verhoogd met incasso- en administratiekosten.
Artikel 3: Toegang ontzeggen
Door deelname van de persoon aan de training verklaart hij/zij de Algemene Voorwaarden en de
lesregels van Krav Maga IJmuiden te accepteren. Indien de persoon de gegeven instructies of regels
overtreedt kan dit een reden zijn om de persoon de toegang verder te ontzeggen, alsmede de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt en
zonder restitutie van de contributie.
Artikel 4: Tijden, vakanties en feestdagen
Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om de openingstijden en trainingsdagen te wijzigen.
Op officiële en erkende vakanties en feestdagen is Krav Maga IJmuiden gesloten zonder dat dit zal
leiden tot contributievermindering of restitutie.
Artikel 5: Trainingen niet bijwonen
Indien lessen niet worden bijgewoond is dit voor eigen rekening. Lesgelden dienen te worden betaald
en restitutie zal niet plaatsvinden. Bij langdurige ziekte kan in overleg het lesgeld tijdelijk worden
stopgezet.
Artikel 6: Instructeur
Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, vakantie of ziekte, zal getracht
worden een vervanger te vinden voor het geven van de les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig
vinden van een vervanger, de les komen te vervallen. Restitutie van contributie is niet mogelijk.
Artikel 7: IKMF lidmaatschap
Zonder IKMF lidmaatschap van deze bond is het niet mogelijk om examens te doen. Krav Maga
IJmuiden adviseert daarom dit IKMF lidmaatschap. Het IKMF lidmaatschap kan worden aangetoond
doormiddel van het IKMF Paspoort. Hierin worden Krav Maga activiteiten zoals seminars, cursussen
en examens opgetekend.

