
 

 

Aanmeldingsformulier 
 

Ondergetekende verklaart lid te willen worden   

van Sport Dojo Otoshi. 

 

 

 

 

 

Duidelijk invullen in blokletters a.u.b. 
 

Naam             ............................................................... Voorletters .............. 
Roepnaam   ............................................................... 
Geboorte Datum …........................................................... 

Adres   ............................................................... 
PC + woonplaats ............................................................... 
Telefoon  ............................................................... 
Emailadres  ............................................................... 
Datum aanmelding ............................................................... 
Trainingsdag en tijd ………………………………………….... 

 
(Medische)Bijzonderheden: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Hoe bent u bij ons terecht gekomen: 
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  

 
 

Ondergetekende* 
Naam   ............................................................... 
Adres   ............................................................... 
PC + woonplaats ............................................................... 

 

 
Handtekening  ............................................................... 

 
*Indien de aanmelding gaat om een persoon jongen dan 18 jaar, dient ouder, voogd of verzorger bovenstaand formulier in te 

vullen. 
 
Ouder, voogd of verzorgen van bovengenoemd lid gaat ermee akkoord dat deze toetreedt Judoschool Sport Dojo Otoshi en 
stelt zich tevens garant voor de aangegane financiële verplichtingen en verklaart zich te houden aan, en kennis te hebben van, 
het huishoudelijk reglement (kijk op:sportdojo.nl tabblad algemene informatie) van de judoschool.  
 
Het lidmaatschap opzeggen dient via het opzegformulier op de website (www.sportdojo.nl) te worden doorgegeven, tenminste 
één maand voor het eindigen van het huidige betalingstermijn. 
 
Het opgeven voor evenementen & wedstrijden of het bekijken van het lesrooster kan via de website (www.sportdojo.nl). 

 



Doorlopende ‘SEPA’ machtiging: 

 

Betalingsmogelijkheden per half jaar: 
O  1x per week     €130,-   
O  2x per week of meer    €200,- 

 
Met ondertekening van dit formulier wordt Sport Dojo Otoshi en uw eigen bank gemachtigd om de 

contributie van uw rekening d.m.v. een doorlopende machtiging te incasseren. 
 

In te vullen door (ouder/verzorger van) lid: 

 

Iban nummer  :............................................. 

BIC Nummer  :............................................. 

T.N.V.   :............................................. 

Adres:   :............................................. 

Land:   :............................................. 

 

 

Ondertekening: 

 

Datum en plaats :…………………………….. 

 

 

Handtekening  :…………………………….. 

 
Deze machtiging kan op elk moment worden ingetrokken met een bericht aan de crediteur. Afschrijvingen die door 
automatische incasso plaatsvinden kan de debiteur binnen 56 dagen storneren door de bank. 

 

 

 

 

 

Onderstaande wordt ingevuld door SDO: 

 

Naam: Sport Dojo Otoshi 

 

Adres: Sumatralaan 1a (sporthal Javalaan), Zeist 

 

Land: Nederland 

 

Incassant ID: NL69ZZZ555756680000 

 

Machtigingskenmerk: ……………………………… 

 

 

 

             
www.sportdojo.nl           Bank: Rabobank, IBAN: NL05RABO0111836018 
info@otoshi.nl            KvK: 62871838 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_(financi%C3%ABle_instelling)
http://www.sportdojo.nl/
mailto:info@otoshi.nl

