
Inschrijfformulier 
 

                               

Naam    :______________________________________ 

Adres    :______________________________________ 

Postcode/ Woonplaats :______________________________________ 

Mobiel nummer  :______________________________________ 

Geboortedatum  :____________________________________ 

Geboorteplaats  :_______________________________________ 

Inschrijfdatum  :_______________________________________ 

E-mail adres   :_______________________________________ 

Les die je gaat volgen :_______________________________________ 

Demoteam   : Ja/Nee.  

Indien ja, dan graag een extra pasfoto en kopie ID inleveren ivm deelname aan 

wedstrijden. 

 

Handtekening   

(Indien minderjarig handtekening ouders) 

 

Minh-zone 

Holenweg 14A  

1624 PB Hoorn 

Mob.nr: 06-55201181    

Email: info@minh-zone.com  www.mzsportacademy.com 

mailto:info@minh-zone.com


Machtiging en Contributie 

 
Eenmalige inschrijvingskosten: € 20.00   

 
1 les per week 

Onder de 12 jaar € 25.00  ( per maand )    
12 jaar of ouder € 30.00  ( per maand ) 
 

2 lessen per week 
Onder de 12 jaar € 35.00  ( per maand )   
12 jaar of ouder € 40.00  ( per maand ) 
 

Onbeperkt trainen  
Onder de 12 jaar € 45.00  ( per maand )   
12 jaar of ouder € 50.00  ( per maand ) 
 

Demoteam + 1 reguliere les 

Alle leeftijden  € 45.00 ( per maand )  

10 rittenkaart   € 100,-  ( 4 maanden geldig ) 

Kruis aan in onderstaand schema: 

* Ik geef mij hierbij op voor:    

 1 Les per week  

 2 Lessen per week  

 Onbeperkt trainen  

 Demoteam  

 10 Rittenkaart  

Hierbij machtig ik Minh-zone Entertainment om het bijpassende bedrag van mijn 

IBAN nummer ………………………………………………………… af te schrijven. 

Indien u het niet mee eens bent met de afschrijving dan kunt u deze tot 30 dagen na 

afboeking door uw bank- of girokantoor laten terug storten. 

Naam   :_________________________________________ 

Plaats &datum :_________________________________________ 

Handtekening :_________________________________________ 

indien minderjarig, handtekening  van ouder(s) of  voogd 



Reglementen  

 

• Inschrijving is niet verbonden aan een seizoen en duurt voort totdat er schriftelijk  is 
opgezegd. 

• Van de 12 maanden wordt er 1 maand geen contributie geïncasseerd. Meestal is dat de 
maand tijdens de zomerstop.  
Opzegging van de lessen dient minstens een maand van tevoren te geschieden, anders 

dient men het lesgeld door te betalen. Bij beëindiging vindt er geen restitutie van het 

lesgeld plaats. 

• De schriftelijke opzegging / opzeggingsformulier dient voor het einde van een 
betalingsperiode bij onze administratie binnen te zijn. Stuur een mail naar info@minh-
zone.com en ontvangt daarna van ons een opzeggingsformulier.  

• Bij géén automatische incasso dient de contributie bij de 2e week van de maand contant 
te worden voldaan voor dat de nieuwe maand begint.  

• Minh-zone stelt zich niet aansprakelijk voor letsels en/of diefstel tijdens de lessen of 
daarbuiten. Deelneming is geheel op eigen risico. 

• De leerlingen dienen zijn instructeur of vervanger te eerbiedigen en te gehoorzamen. 

• Als de leerling nog geen 18 jaar is, dient een ouder/voogd te tekenen en is hij/zij 
verantwoordelijk voor de lesgelden. 

• Bij het worden verhinderd van het volgen van de lessen, dient men zich altijd af te 
melden. 

• De instructeur behoudt zich het recht alle storende elementen uit de sportschool te 
verwijderen. 

• Jasjes / tassen mogen niet meegenomen worden in de zaal en dienen in de kleedkamers 
of op de kapstok achter te blijven. 

• Wij verwachten van de leerlingen dat zij de kleedkamers en zalen schoon achterlaten en 
papiertjes / lege flesjes en dergelijke in de prullenbak deponeren. 

• Als lid geef je Minh-zone automatisch toestemming om foto’s en opnames van lessen, 
demo’s en optredens te delen op social media.  

• Adreswijziging cq. wijziging telefoonnummer onmiddellijk doorgeven. 

• Kauwgom in de les is verboden 

• Wushu/kung-fu mag niet misbruikt worden buiten de lessen. Wordt deze regel verbroken 
dan wordt de leerling onmiddellijk verwijderd van de school. 

• De kennis van Wushu/kung-fu mag niet zonder toestemming van de leermeester 
onderwezen worden aan anderen. 

• Aanschaf Minh-zone training shirt is verplicht. 

 

Datum : _______________________________________________________ 

Naam  :________________________________________________________

  

Handtekening:  

           (Indien minderjarig handtekening ouders) 

mailto:info@minh-zone.com
mailto:info@minh-zone.com

