
 

Algemene voorwaarden & Contributie 
Tendoryu Aikido ZuidWest 

 

Algemene Voorwaarden 
 

1. Het beoefenen van Aikido bij Tendoryu Aikido Zuid West, geschiedt geheel op eigen 
risico van de Aikidoka. De leraar (Sensei), de club en de mede-beoefenaars stellen zich 
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. 

 
2. De contributie bedraagt : € 30, - per maand. 

Eenmalig inschrijfgeld : € 10, - 
Restitutie is niet mogelijk. 

 
3. De contributie is exclusief het verplichte lidmaatschap van de TWA (Tendoryu World 

Aikido) 
: € 24, - per jaar (vanaf 18 jaar) 
: € 48, - per jaar (vanaf 1e dan) 

Lidmaatschap is noodzakelijk om geëxamineerd en/of gegradueerd te kunnen worden.  
Daarnaast geeft lidmaatschap de mogelijkheid om, tegen gereduceerd tarief, deel te nemen aan 
nationale- en internationale Tendoryu Aikido stages. 

 
4. De training wordt gehouden op dinsdagavond & vrijdagavond  

van 20:00 uur tot 21:30 uur.  
Indien de leraar verhinderd is wordt getracht om een vervangende leraar in te zetten. 
Bij een opkomst van minder dan 4 cursisten gaat de training niet door! 

 
5. Alle leden dienen +/- 15 min. voor aanvang van de training aanwezig te zijn om de 

Tatami (oefenmat) uit te leggen zodat de trainer tijdig met de les kan beginnen. 
Na afloop van de training wordt de Tatami door de leden gezamenlijk opgeruimd. 

 
6. De contributie dient voor het begin van een nieuwe maand te worden betaald op 

rekening nummer  
IBAN: NL 70 INGB 0752 2809 02, ten name van J.M.H. Gisberts o.v.v. Tendoryu 
Aikido ZuidWest, contributie maand ……… . 

 
7. De algemeen geldende gedragsnormen, evenals de dojo etiquette dienen te worden 

nageleefd, niet alleen tijdens, maar ook voor en na de training. 
 

8. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen geschieden, met inachtneming van 1 
maand opzegtermijn, bij Tendoryu Aikido ZuidWest via: 
info@tendoryuaikidozuidwest.nl 
 

9. In dringende gevallen, na overleg met de hoofdleraar/oprichter, is het mogelijk om het  
lidmaatschap “On Hold”  te laten zetten. Gedurende deze periode is geen contributie 
verschuldigd. De duur van de “On Hold”  periode is maximaal 6 maanden.  

 
10. Geïnteresseerden / introducés kunnen gratis een proeftraining volgen.  

Daarna kan men zich, d.m.v. het online aanmeldformulier, als officieel lid aanmelden 
bij Tendoryu Aikido ZuidWest. 
 


