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Reglement lidmaatschap 
 

1. De karateschool is tijdens schoolvakanties en op christelijke en nationale feestdagen gesloten. De 
schoolvakanties kunt u tevens terugvinden op www.gojukai-karate-kaizen.nl onder lesrooster. 
 

2. De eerste maand kunt u twee gratis lessen/trainingen volgen. Direct na deze periode is de 
tijdsduur van het lidmaatschap twee maanden. 
 

3. Het lidmaatschap wordt elke maand stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van twee 
maanden. 
 

4. De contributie wordt maandelijks op de eerste dag van de maand per automatische incasso 
verrekend. De contributie wordt vooruit betaald. 
 

5. Bij vooruitbetaling van de contributie voor het gehele jaar geldt een korting van € 30,-. Er vindt in 
dit geval geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van dit bedrag bij tussentijdse beëindiging van het 
lidmaatschap, tenzij een doktersverklaring kan worden overlegd. 
 

6. De contributie dient ook te worden betaald wanneer u niet deelneemt aan de lessen/trainingen. 
 

7. Bij beëindiging van het lidmaatschap  dient u een opzegtermijn van twee maanden in acht te 
nemen. Het lidmaatschap wordt uitsluitend beëindigd aan het einde van een maand. Indien een 
lidmaatschap eerder in de maand wordt beëindigd vindt er geen restitutie van de reeds betaalde 
contributie plaats, tenzij een doktersverklaring kan worden overlegd. 
 

8. U kunt uw lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail naar info@gojukai-karate-kaizen.nl  
opzeggen. 
 

9. Onderbreking van de betaling kan bij langdurige ziekte of blessure, mits hiervoor een 
doktersverklaring kan worden overlegd. 
 

10. Bij inschrijving als lid wordt u tevens lid van de GKH, de overkoepelende organisatie waarbij Goju-
kai Karate-do Kaizen is aangesloten. Prijzen hiervoor staan vermeld op  
www.gojukai-karate-kaizen.nl onder lidmaatschap. 
 

11. De leiding is niet verantwoordelijk voor de in de les opgelopen sportongevallen.  
 

12. Van onze leden wordt verwacht dat zij zich in en buiten de dojo correct gedragen en de 
karatesport positief uitdragen en niet misbruiken. 
 

13. Door wangedrag, en het daardoor in diskrediet brengen van het Goju Ryu karate en Karate-do 
Kaizen, kan uitsluiting van deelname aan de karatelessen het gevolg zijn. 
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