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1. U en Stichting Ki (gevestigd te Barneveld) verklaren hierbij te zijn overeengekomen voor wat betreft 
sportonderricht aan de cursist zelf of het onder zijn/haar wettelijk gezag staand minderjarig kind, dat: 
Onderwijs wordt gegeven in de sport Taekwon-Do, Martial Arts, vriend van Kisport, Life Skills Education, 
Persoonlijke begeleiding, Kettlebells en/of andere activiteiten, deze mag nooit zonder toestemming van 
het bestuur van Stichting Ki (DNMAA-KISPORT) verder onderwezen worden aan derden. 

2. De cursusvergoeding bestaan uit inschrijfgeld (éénmalig), cursusgeld, jaarlijks bond/vakorganisatiegeld 
voor leden vanaf een bepaalde graad (beide via automatisch incasso) en de vereiste lesmaterialen. 
Tevens verklaard ondergetekende akkoord te zijn met de afschrijving van toekomstige examen- en 
opleidingsgelden. 

3. Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij achterstallige betaling wordt men 
uitgesloten van de cursus. Deze bepaling wordt bij aanzuivering opgeheven. Mocht men na aanmaning 
in gebreke blijven, dan zullen de schulden worden nagevorderd, waarbij alle kosten voor de wanbetaler 
zijn, die tevens geen gebruik meer kan maken van onze diensten. 

4. De cursist en/of de wettelijke vertegenwoordiger gaat akkoord met de vastgestelde regels in het 
huishoudelijke reglement en verklaart hierbij de regels te zullen naleven. Bij wangedrag wordt men 
uitgeschreven als cursist. 

5. De cursist zal het sportonderricht ontvangen uitsluitend voor eigen risico. 
6. De cursist en/of de wettelijke vertegenwoordiger zal niet moedwillig Taekwon-Do, Martial Arts, vriend 

van Kisport, Life Skills Education, Persoonlijke begeleiding, Kettlebells en/of andere activiteiten en 
Stichting KI (DNMAA-KISPORT), in een kwaad daglicht brengen. De technieken die men wordt 
aangeleerd mogen alleen gebruikt worden ter verdediging van jezelf of anderen. 

7. De cursist en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de cursist, verklaart hierbij afstand te doen van 
alle rechten tot het indienen van een schadeclaim en bij aangetoonde nalatigheid van Stichting Ki niet 
verder claimen dan de in de door Stichting Ki afgesloten verzekeringspolis verzekerd bedrag. 

8. De cursist en/of de wettelijke vertegenwoordiger tekent hierbij voor automatisch incasso per 2 maanden 
van het verschuldigde cursusgeld en/of geld voor goederen, examens en activiteiten van zijn/haar 
rekening. De overeenkomst/machtiging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend na 
schriftelijke ondertekening van onderstaand kader worden beëindigd, twee maanden voor aanvang van 
de volgende verschuldigde cursusperiode (met andere woorden 2 maanden opzegtermijn). 

9. Wanneer de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger het niet eens is met het geïncasseerde 
cursusgeld en/of geld voor goederen, examens en activiteiten, dan heeft hij/zij 30 dagen de tijd om de 
bank opdracht te geven het bedrag terug te storten op de eigen rekening. 

10. Wanneer de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger niet akkoord gaat met de automatische incasso 

dan zullen administratiekosten in rekening worden gebracht die voldaan dienen te worden met het 
cursusgeld. 

11. De cursist en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger tekent hierbij voor automatisch incasso van het 
verschuldigde bedrag voor goederen en examens en activiteiten van zijn/haar rekening. De 
overeenkomst/machtiging wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend na schriftelijke 
melding worden beëindigd. 

12. Op onze website www.kisport.nl, www.dnmaa.nl, sociale media sites van DNMAA-KISPORT kunnen 
foto’s en/of films worden geplaatst van onze leden. Wij gaan ervan uit dat u hier geen bezwaar tegen 
heeft. Wilt u niet dat een foto/film van uw kind wordt geplaatst dan kunt u dit bij ons aangeven.  

13. Correspondentie (e-mails, syllabus, handleidingen) die wij verzenden is aan onze leden en/of aan de 
ouders/verzorgers gericht en is niet voor derden bestemd.  

14. De incassering van cursusgelden, goederen en lidmaatschap DNMAA-KISPORT zal worden uitgevoerd 
door Stichting KI. Onze incassant ID: NL78ZZZ081087970000 Bankgegevens waarmee wij incasseren 
zijn: STICHTING KI  IBAN: NL55 INGB 0009 3956 14  BIC:  INGBNL2A 

15. Wanneer u het niet eens bent met de automatische incasso kan u voor het moment van afschrijving uw 
bank verzoeken de incasso-opdracht niet uit te voeren. Tevens kan u tot 8 weken na de incasso de 
afschrijving storneren door contact met uw bank op te nemen. Wanneer u van mening bent dat u geen 
machtiging heeft afgegeven bedraagt deze termijn 13 maanden. 

 
 
 
 
 
 

http://www.kisport.nl/
http://www.dnmaa.nl/

