
De Wa-Kwai 
 Budosport vereniging Veghel 

 
 

Inschrijfformulier 
 
Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Graag het formulier 

in blokletters invullen. 

 
Lid per (datum):  ____________________________________________________ 

 

Voornaam:   ____________________________________________________ 

 

Voorletters:    ____________________________________________________ 
  

Tussenvoegsel(s):  ____________________________________________________ 

 

Achternaam:   ____________________________________________________ 

 

Geslacht:   M/V 
 

Geboortedatum:  ____________________________________________________ 

 

Adres:    ____________________________________________________ 

  
Postcode + woonplaats: ____________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________ 

 

Mobiel nummer:  ____________________________________________________ 

 
E-mail:   ____________________________________________________ 

 

Sportcategorie:  Judo/Aikido/Jiu-jitsu/Kempo 

            

         (omcirkelen wat van toepassing is) 
 

Bij inschrijving wordt u meteen aangemeld als lid bij de judobond Nederland. Dit geldt niet 

voor Kempo. De kosten van lidmaatschap van de JBN zijn €10,- voor inschrijving en 

variërend van €24,25 tot €44,- afhankelijk van de leeftijd per jaar. Deze rekening ontvangt u 

thuis van de JBN en staat los van de contributie van budosportvereniging De Wa-Kwai. 

 
Contributies voor de verschillende sporten zijn:              Per maand   Per jaar      

 

Judoleden tot 18 jaar          € 7,50   € 90,-  

Aikido/Jiu-jitsu/Kempo leden tot 18 jaar        € 12,00   €144,-  

Judo/Aikido/Jiu-Jitsu/Kempo leden boven 18jaar         € 16,00   €192,- 

Eenmalig inschrijfgeld: € 7,50 
Bij deelname aan een 2e training of sport, 50% korting op  

de tweede training of goedkoopste sport.  

Indien de jaarcontributie in één keer wordt  

betaald, dan krijgt u € 5,- korting op de jaarcontributie. 

 



De Wa-Kwai 
 Budosport vereniging Veghel 

 

Doorlopende machtiging 

 
Ondergetekende geeft toestemming aan vermelde incassant een doorlopende 

incasso-opdracht te sturen naar uw bank van uw rekening af te schrijven, 
overeenkomstig de opdracht van Budosportvereniging De Wa-Kwai. 
 

Incassant:   Budosportvereniging De Wa-Kwai 
 

Adres:   De Amert 416 
 
Postcode/woonplaats: 5462GH Veghel 

 
Land:    Nederland 

 
Incassant:   NL76ZZZ402167710000 
 

Sportcategorie:  Judo/Aikido/Jiu-jitsu/Kempo 
 

    (omcirkelen wat van toepassing is) 
     

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
 
Tenaamstelling:    ______________________________________ 

 
Adres:     ______________________________________ 

 
Postcode/woonplaats:   ______________________________________ 
 

Land:      ______________________________________ 
 

IBAN nummer:    ______________________________________ 
 
 

 
Plaats:     ______________________________________ 
 

Datum:     ______________________________________ 
 

 
 
Voor akkoord (handtekening):  ______________________________________ 

 
 


