CHECKLIST AANSLUITEN/HERNIEUWEN BIJ
EEN TRAININGSLOCATIE VAN DE vzw
KRAV MAGA TRAININGSCENTRUM

STUDENT


 IK BEN STUDENT EN NOG GEEN 25 JAAR
□ Ik kies voor een Student Start Pakket (135 euro)



□ Medisch getuigschrift laten invullen door een arts. Vraag dit formulier zo spoedig mogelijk op de
volgende training; het wordt u daarna per e-mail bezorgd. Ingevuld medisch getuigschrift afgeven aan
uw locatieverantwoordelijke of lesgever.


□ Een getuigschrift van ‘Goed Gedrag en Zeden’ (Uittreksel uit het strafregister) afhalen bij de
verantwoordelijke dienst van de gemeente of stad waar u woont en afgeven aan de
locatieverantwoordelijke of lesgever. Dit dient u ook te doen als u jonger bent dan 18 jaar OF een kopie
van uw politiedienstkaart afgeven aan de locatieverantwoordelijke. Enkel bij eerste aansluiting.
□ 135 euro storten voor het jaarlijkse lidgeld op rekening: BE33 9733 6685 5246 met de vermelding:
“Student Startpakket Krav Maga te MERELBEKE”.
□ Ik kies voor een Student Extra Beurtenkaart (35 euro)


□ 35 euro storten voor extra beurtenkaart op rekening: BE33 9733 6685 5246 met de vermelding:
“Student Extra Beurtenkaart Krav Maga te MERELBEKE”.




□ Ik kies voor Student Hernieuwing Lidmaatschap (100 euro)


□ Medisch getuigschrift laten invullen door een arts. Vraag dit formulier zo spoedig mogelijk op de
volgende training; het wordt u daarna per e-mail bezorgd. Ingevuld medisch getuigschrift afgeven aan
uw locatieverantwoordelijke of lesgever.






□ 100 euro storten voor Student Hernieuwing Lidmaatschap op rekening: BE33 9733 6685 5246 met de
vermelding: “Student Hernieuwing Lidmaatschap Krav Maga te MERELBEKE”.

 IK HEB DEZE CHEKLIST AFGEGEVEN

□ Deze checklist printen en ondertekend terugbezorgen aan de verantwoordelijke van de locatie waar u traint. Indien
je jonger bent dan 18 jaar deze lijst door uw voogd laten ondertekenen met vermelding “gelezen en goedgekeurd”.

BELANGRIJK: Gelieve alle stortingen apart uit te voeren per onderdeel, ook al gaat het soms over
hetzelfde rekeningnummer! Je bent enkel verzekerd indien betaling is uitgevoerd EN doktersbriefje
ingevuld werd afgegeven.
Ik bevestig dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in mijn getuigschrift van ‘Goed gedrag en zeden’
(Uittreksel uit het strafregister).
Ik heb kennis genomen van de gedragscode, het reglement van de lokale sportzaal, en van het
locatiereglement, terug te vinden op de website www.kmtc.be, en ben akkoord met deze reglementen.

Ik bevestig dat bovenstaande checklist volledig werd uitgevoerd.

Naam:_________________________________________________

Info Prijzen: https://kmtc.be/prijzen/

Datum: ___________________

Handtekening:

CHECKLIST AANSLUITEN/HERNIEUWEN BIJ
EEN TRAININGSLOCATIE VAN DE vzw
KRAV MAGA TRAININGSCENTRUM

18 Plus en GEEN STUDENT



 IK BEN 18 PLUS EN GEEN STUDENT
 Ik kies voor een 18 Plus Start Pakket (145 euro)



□ Medisch getuigschrift laten invullen door een arts. Vraag dit formulier zo spoedig mogelijk op de
volgende training; het wordt u daarna per e-mail
 bezorgd. Ingevuld medisch getuigschrift afgeven aan
uw locatieverantwoordelijke of lesgever.



□ Een getuigschrift van ‘Goed Gedrag en Zeden’ (Uittreksel uit het strafregister) afhalen bij de
verantwoordelijke dienst van de gemeente of stad waar u woont en afgeven aan de
locatieverantwoordelijke of lesgever. Dit dient u ook te doen als u jonger bent dan 18 jaar OF een
kopie
van uw politiedienstkaart afgeven aan de locatieverantwoordelijke. Enkel bij eerste aansluiting.



□ 145 euro storten voor het jaarlijkse lidgeldop rekening: BE33 9733 6685 5246 met de vermelding: “18 Plus
Startpakket Krav Maga te MERELBEKE”.

 Ik kies voor een 18 Plus Extra Beurtenkaart (45 euro)



□ 45 euro storten voor extra beurtenkaart op 
rekening: BE33 9733 6685 5246 met de vermelding: “18 Plus Extra
Beurtenkaart Krav Maga te MERELBEKE”.

 Ik kies voor een 18 Plus Hernieuwing Lidmaatschap (100 euro)


□ Medisch getuigschrift laten invullen door een arts. Vraag dit formulier zo spoedig mogelijk op de
volgende training; het wordt u daarna per e-mail bezorgd. Ingevuld medisch getuigschrift afgeven aan
uw locatieveranwoordelijke of lesgever.





□ 100 euro storten voor 18+ Hernieuwing Lidmaatschap op rekening: BE33 9733 6685 5246 met de
vermelding: “18 Plus Hernieuwing Lidmaatschap Krav Maga te MERELBEKE”.

 IK HEB DEZE CHEKLIST AFGEGEVEN



□ Deze checklist printen en ondertekend terugbezorgen aan de verantwoordelijke van de locatie waar u traint.



BELANGRIJK: Gelieve alle stortingen apart uit te voeren per onderdeel, ook al gaat het soms over hetzelfde
rekeningnummer! Je bent enkel verzekerd indien betaling is uitgevoerd EN doktersbriefje ingevuld werd afgegeven.
Ik bevestig dat er geen wijzigingen zijn aangebracht in mijn getuigschrift van ‘Goed gedrag en zeden’ (Uittreksel uit
het strafregister).

Ik heb kennis genomen van de gedragscode, het reglement van de lokale sportzaal, en van het
locatiereglement, terug te vinden op de website www.kmtc.be, en ben akkoord met deze reglementen.

Ik bevestig dat bovenstaande checklist volledig werd uitgevoerd.

Naam:_________________________________________________

Info Prijzen: https://kmtc.be/prijzen/

Datum: ___________________

Handtekening:

