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                       Verklaring 
 

De belanghebbende heeft het recht om bij  verenging aikidojo Mill voor de 
betaalde periode onderricht in Aikido te krijgen. In de tijden die voor hem/haar gelden. 
Als mende bij andere aangesloten dojo`s van de yuwakai 
 
De bondscontributie wordt door verenging aikidojo Mill geïnd in de maand December. 
In December ontvangt men een bericht deze te betalen. 
Daarmee is men verzekerd tegen ongevallen die zich kunnen voordoen tijdens de lessen in een bij de 
Yawkai aangesloten dojo`s. 
Wanneer het bondsgeld betaald is, ontvangt men een bondspaspoort van de Yuwakai waarin de deelna-
me aan examens, stages vermeld kan worden. 
Wil men stoppen moet men eind november de bondscontributie stop zetten voor het jaar daar op anders 
betaald men nog een jaar bondscontributie. 
 

Daar inschrijven doorlopend kan plaatsvinden wordt het kwartaaltarief aangepast voor de  
resterende periode van het betreffende kwartaal. 
Indien er minder dan een maand rest van het kwartaal tevens het tarief van het  
volgende kwartaal mee genomen. 
De deelnemer verplicht zich voor aanvang van elk kwartaal het betreffende kwartaaltarief te hebben be-
taald. 
 
Verenging aikidojo Mill heeft het recht veranderingen in het programma (tijden,stages, speciale opleidin-
gen, docenten) in te voeren. 
De belanghebbende dient zich te schikken naar het aanbod van wat voor hem/haar van  
toepassing is. 

 
Periodiek worden en stages onderleiding van Hooggegradueerde leraren georganiseerd. 
Bij deelname hieraan kan van de belanghebbende een vergoedingen de kosten verlangd  
worden 
 
In het geval van opzegging dient de belanghebbende dit minimaal een kwartaal voorafgaand 
aan het kwartaal dat men wil stoppen schriftelijk middels een formulier voor opzegging aan het 
secretariaat kenbaar te maken. 
 
In geval van wijzing van persoonlijke gegevens of veranderingen van rechtmatig tarief. 
Verplicht de belanghebbende dit zo spoedig mogelijk middels een formulier voor 
 Wijzigingen kenbaar te maken. 
 
 
 
 
   
 
 


