Inschrijfformulier lidmaatschap KMG-NL.
Ondergetekende;
Voorna(a)m(en)
Achterna(a)m(en)
Adres
Plaats en postcode
Geb.datum & plaats
Nationaliteit
Beroep
Burgerlijke staat
(Mobiele) telefoon
E-mail
KMG-sportschool
KravMaga Level

:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
: gehuwd/ongehuwd* (Doorhalen wat niet van toepassing is)
:________________________________________
:________________________________________
:________________________________________
:0 Starter
0 Practitioner level ______________
0 Graduate level ________________

Handtekening van lesgevende KM-instructor:______________________
Gezondheidstoestand:Lijdt U/heeft U geleden aan diabetes, cara, epilepsie, hemofilie, hart- of
zenuwaandoeningen,blessure (s) of anders?
Ja/Nee* Indien ja, toelichten svp ……………………………………………..……………………………….
(*Doorhalen van NIET van toepassing is.)

heeft zich voor onbepaalde tijd als lid verbonden met Krav Maga GlobalNetherlands en Krav Maga Global by Eyal Yanilov
Lidmaatschapsvoorwaarden KMG-NL
- Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de sportschool c.q. –
vereniging.
- Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de administratie van KMG-NL
- Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk
- Kosten eerste contributie en inschrijving; € 30,- per eenmalige incasso.
- Verlenging per kalenderjaar; € 25,- per jaarlijkse incasso.
- Voorlopige paspoorten zijn voor P1 en P2 studenten. Officiële KMG-paspoorten zijn voor P3 studenten en hoger.
- Studenten kunnen met het lidmaatschap deelnemen aan examens en genieten van reductie op workshops, seminars
en cursussen anders dan de reguliere.
- Verlies of diefstal van het KMG-paspoort dient onmiddellijk doorgegeven te worden aan de lokale instructor. Er kan
een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten hieraan verbonden bedragen € 25,- en voor de voorlopige
paspoorten €5,- Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf vóór 01 november van het lopende jaar schriftelijk
te worden doorgegeven aan de administratie zodat het lidmaatschap per 01 januari daaropvolgend beëindigd wordt.
- Indien de beëindiging later dan 01 november wordt doorgegeven, zal verlenging van het lidmaatschap ( € 25,- )
automatisch in rekening worden gebracht
- Gehele of gedeeltelijke restituties worden niet verleend.

Incasso
0 Ik ben starter en ga akkoord met een éénmalige incasso van €30,0 Ik wil mijn lidmaatschap verlengen en ga akkoord met de jaarlijkse incasso van €25
Bank- of girorekening:________________
NB. Na auto incasso door KMG-NL heeft u een weigeringstijd van 56 dagen, waarin de opdracht
geannuleerd kan worden. Bij annuleringen die ten onrechte worden gedaan, brengen wij €15,administratiekosten in rekening.

Datum:_________________________ Handtekening Akkoord:____________________

NORMEN EN WAARDEN VAN DE KMG-NL
De normen en waarden zijn gesteld door de KMG-NL teneinde de veiligheid, hygiëne,
discipline en respect in de sportschool, club of vereniging te bewerkstelligen:

























Indien nodig wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.
Kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Na de warming-up kan niemand er meer bij, tenzij, in overleg met de
lesgevende instructor, anders bepaald.
We wachten in de kleedkamer of zitten rustig op de banken tot onze groep aan de beurt is.
We buigen wanneer we de zaal betreden of verlaten en wanneer de les begint of eindigt.
We komen niet aan de materialen, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
We betreden de zaal met binnenzaalschoenen zonder zwarte zolen, free-fightschoenen of met blote voeten.
Géén sokken!
We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen.
Lange haren binden we samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
Het voorgeschreven uniform dragen we op de juiste wijze; T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet
opgerold. Indien nodig omzomen.
Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan. (Dus niet liggen of tegen de muur leunen)
Dames denken aan geschikt en functioneel ondergoed.
De instructies van de instructor of assistent-instructor volgen we altijd op.
We verlaten de zaal/les met goedkeuring van de instructor.
We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
Het groeten en afgroeten van je partner nemen we in acht.
Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een
proefles volgen. Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
Mobiele telefoons ed zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.

Logo en naam van KMG-NL zijn gedeponeerd. Gebruik van logo en naam zonder toestemming van
KMG-NL kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
Let op! Geen video-opnames tijdens de les door wie dan ook! Video-opnames zijn ten strengste
verboden !
Het is voor studenten verboden om les te geven !

Het herhaaldelijk overtreden van de regels zal verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap
of royement kunnen inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen kunnen hebben.
Aansprakelijkheid.
Krav Maga Global en de KMG-NL-instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of
materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch
voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart
hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen
risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich mee kan
brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga
of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren
van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico
neemt. Tevens zal ondergetekende Krav Maga Global-Netherlands en/of haar leiding en
instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.

Ondergetekende verklaart naar waarheid te hebben ingevuld en is het eens met de
bovenstaande voorwaarden, normen en waarden van KRAV MAGA GLOBAL-NL:

Datum:_________________________ Handtekening Akkoord:____________________

