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Name

Naam

First Name
Voornaam

Date of Birth

Geboortedatum

Adress

Adres

Zip code and City
Postcode en Woonplaats

Phone Number

Telefoonnummer

E-Mail adress
E-Mail adres

Discipline Degree

Sport Graad

Sensei € 25,= Senior € 20,= Youth
Leraar

€ 50,= School Member

Bovengenoemde wenst met ingang van      geregistreerd te worden bij Seishinkai Ju-Jitsu

International en hij/zij verklaart de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te zullen voldoen.
Na betaling en inlevering van dit aanmeldingsformulier krijgt u tevens een embleem en paspoort van de SJJI opgestuurd
Yudansha worden gevraagd hun Dangraad-diploma mee te sturen. *(Dit oa voor aftekening in het SJJI-paspoort/register)

Inschrijfgeld € 10,== éénmaling
Jeugdleden  (t/m 17 jaar) € 20,== per jaar
Seniorleden (18 jaar en ouder) € 25,== per jaar

Scholen / Verenigingen / Dojo € 50,== per jaar één leraar/eigenaar is
vervolgens automatisch gratis
geregistreerd bij de SJJI
(zie voorwaarden SJJI)

betaling ontvangen ja nee

Naam Stichting Seishinkai Ju-Jitsu International
Adres Diepenbrockstraat 18
Postcode 6411 TJ Plaats Heerlen Land Nederland
Incassant ID
Kenmerk machtiging Dit kenmerk (lidnummer) ontvangt u via uw paspoort zodra wij u als lid geregistreerd hebben.
Reden betaling Jaarregistratie Seishinkai Ju-Jitsu International

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Seishinkai Ju-Jitsu International om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Seishinkai Ju-Jitsu International

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode Plaats Land

Plaats en datum Handtekening WEBSITE

De Stichting Seishinkai Ju-Jitsu International is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van  deelnemers en/of bezoekers

De Sichting SJJI is tevens NIET aansprakelijk voor sportblessures en/of (letsel-)schade opgelopen tijdens het sporten. Deelname aan de trainingsuren geschiedt geheel op eigen risico.

Indien er geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, dan wordt € 5,== per jaar aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren tenminste 1 maand voor einde van het lopende kalenderjaar, 

zo niet dan dan wordt registratie bij SJJI stilzwijgend verlengd.
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WWW.SJJI.ORG

Rekeningnummer IBAN

Contributie zal worden geint per jaar via incasso: (machtiging hieronder invullen aub.)

Photo                                        
Foto

school info 
send

aangesloten bij:

paraaf SJJI secretariaat

Doorlopende machtiging S€PA

65520351

国際柔術 聖心会
SEISHINKAI JU-JITSU INTERNATIONAL

form 
processed

annual fee 
paid

badge send

passport 
send

entrance fee 
paid


