
 

 

Inschrijfformulier Stichting Langenort 

 

Voor en achternaam: ……………….……………………………………………………… 

Geboortedatum: .…...-….…-…....   Geslacht m / v 

BSN ………………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………..………………………………………… 

Postcode …………….…………….   Woonplaats ……………………… 

Land ………………………………………………..…………………………………………. 

Telefoonnummer ...................................    Mobiel nummer .......................................... 

Emailadres: ………………………………………………..…………………………………. 

Van toepassing zijnde medische complicaties 
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Contactgegevens bij noodgevallen 
…………………………………………………………………………………………………… 

 

Schrijft zich in per : ………………………………………… voor de volgende trainingen: 

 Woensdagtraining Tactical Training & self-defence  20.00 - 21.30 

 Vrijdagtraining H.E.M.A. 19.30 - 21.30 

 

Als lid van Stichting Langenort wordt je automatisch aangesloten  bij de H.E.M.A. Bond. 
Hiervoor worden de gegevens éénmalig verstrekt aan de bond. Voor het lidmaatschap van 
de bond geldt een jaarlijkse bijdrage, welke rechtstreeks voldaan moet worden. Er is een 
machtigingsformulier toegevoegd. Voor meer informatie over de bond zie www.hemabond.nl/ 

 

Ik weet dat ik volledig op eigen risico meedoe aan de sport- en spelactiviteiten van Langenort 
en ik zal in geval van een calamiteit of ongeval de leden , de trainer(s) en de stichting niet 
aansprakelijk stellen. 

 

Datum    Handtekening   Handtekening ouder/voogd  

 

 

.…...-….…-…....  ……………………… ……………………………. 

 

 

 

 

 
 Verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de deelneem(st)er. Ondergetekende heeft bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld en gaat akkoord 
met het reglement en de geldende voorwaarden. 



 

 

Reglement Langenort 

 

Algemeen  

1. Heb respect en eerbied voor de medeleerlingen en de trainer. 

2. Men dient altijd de veiligheid voor jezelf en anderen in acht te nemen. 

3. Een wapen is een stuk gereedschap, maar blijft ten allen tijde een wapen. En wapens 
hebben oorspronkelijk geen ander doel dan iemand te verwonden of te doden. Daar 
zijn we niet voor, dus hebben we eerbied voor ons wapen en gaan we daar niet 
onbehouwen en onoplettend mee rondzwaaien. 

4. Het is verboden om tijdens en voor de trainingen alcohol of geestverruimende 
middelen / drugs / medicijnen te gebruiken. Iemand die in beschonken of 
gedrogeerde toestand een wapen ter hand neemt wordt direct en zonder pardon 
verwijderd. 

5. Aanwijzingen met betrekkingen tot veiligheid en goed lesverloop dienen altijd 
onmiddellijk, strikt en stipt opgevolgd te worden. 

6. De trainer dient altijd tijdig en tevoren op de hoogte te worden gebracht bij medische 
complicaties die kunnen zorgen voor onveilige situaties. 

7. De trainer kan mensen weigeren om mee te laten doen met de training of met een 
bepaald onderdeel hiervan. 

8. Alle instrumenten (m.n. wasters, blunts en wapenrustingen) moeten door de trainer 
goedgekeurd zijn. Ondanks zulk een keuring is de trainer noch de stichting 
aansprakelijk, mocht het instrument niet blijken te voldoen of daarmee verwondingen 
toegebracht worden. 

9. Alle leerlingen dienen 14 jaar of ouder te zijn ouder te zijn. Leerlingen onder 18 jaar 
dienen toestemming te hebben van een ouder/voogd door middel van een 
handtekening op het inschrijfformulier. 

10. Alle leerlingen dienen ingeschreven te staan. 

 

Sparren 

1. Veiligheid is prioriteit nr. 1 

2. Alleen met toestemming van trainer; ondanks verkregen toestemming is noch de 
trainer noch de vereniging aansprakelijk voor enigerlei gebeuren 

3. Men dient een helm te dragen met volledig gezichtsbescherming 

4. Men dient lichaamsbescherming te dragen 

5. Niet steken naar het gezicht. 

 



 

 

Algemene voorwaarden Stichting Langenort 

Artikel 1. Aansprakelijkheid 

1. Deelname aan activiteiten van Stichting Langenort geschiedt geheel op eigen risico van 

de deelnemer. Stichting Langenort kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk 

gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke 

aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.  

2. Stichting Langenort is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere 

voorwerpen van de deelnemers die zijn achtergelaten in of in de nabijheid van de 

trainingsruimte. 

3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van Stichting Langenort, in 

ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de 

activiteiten, onverwijld op te volgen. 

4. De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet (waaronder 

nalatigheid) toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Stichting Langenort. 

Artikel 2. Betaling inschrijf- en lesgeld 

1. Betaling van het overeengekomen lesgeld vindt plaats per half jaar of per jaar en dient 

vooruit te geschieden en wel voor de eerste dag van iedere periode. In geval van inschrijving 

in de loop van een maand, zal het lesgeld voor die maand naar rato worden berekend en dit 

bedrag dient vóór de eerste les te worden voldaan op de wijze zoals hierna bepaald. 

2. In geval van een afzonderlijke cursus dient, in afwijking van het bovenstaande, betaling 

van het overeengekomen lesgeld ineens in zijn geheel vooruit te geschieden en wel voor de 

eerste les van de betreffende cursus. 

3. Betaling zal plaatsvinden door middel van overschrijving naar de bankrekening van 

Stichting Langenort, NL80 INGB 0006 2481 93 onder vermelding van de naam van de 

deelnemer en de overboekingsperiode. 

4. Wanneer voor de vervaldatum het lesgeld niet door Stichting Langenort is ontvangen heeft 

de leraar het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van lessen in de daarop 

volgende periode totdat betaling is geschied, dan wel de deelnameovereenkomst is 

beëindigd. 

5. Het lesgeld is ook verschuldigd indien een deelnemer, om welke reden dan ook, één of 

meer malen niet in staat is aan de les/cursus deel te nemen. In geval van een ernstige 

blessure en daardoor langdurige afwezigheid kan hierop een uitzondering gemaakt worden. 

Een en ander kan alleen bij tijdige melding en in onderling overleg met de leraar. 



 

 

6. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Stichting Langenort eenmaal per 

jaar worden verhoogd.  

Artikel 3 Duur overeenkomst, opzegging en opzegtermijn. 

1. De deelnameovereenkomst, die wordt aangegaan door middel van een inschrijfformulier, 

wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, behoudens in geval van een afzonderlijke cursus, en 

kan door elk van de partijen worden opgezegd door hiervan aan de andere partij schriftelijk 

mededeling te doen.  

2. Opzegtermijn omvat 1 maand. Gedurende de opzegperiode kunnen de lessen uiteraard 

nog worden gevolgd.  

3. In geen geval vindt restitutie plaats van reeds voldaan lesgeld. 

4. Opzegging van de overeenkomst ten aanzien van een afzonderlijke cursus kan uitsluitend 

vóór aanvang van de cursus en onder de daartoe bij inschrijving voor die cursus gestelde 

voorwaarden 

 



SEPA Machtigingsformulier voor doorlopende incasso 

Incassant: 
H.E.M.A.-Bond Nederland 
Meent 13 d, 3011 JA Rotterdam  
Nederland 
Incassant ID: NL 48 ZZZ 6360007140000 

1) Naam rekeninghouder:      _______________________________________________________

Straat:  __________________________________________  Huisnummer met toevoeging:  _____ 

Postcode:  _____________________  Plaats:  __________________________________________ 

Land:  _______________________________ 

    IBAN:  ____ - ____ - ____ - ____ - ____  

2) Alleen in te vullen wanneer dit afwijkt van de rekeninghouder:

Naam beoefenaar: _________________________________________________________ 

Straat:  ___________________________________  Huisnummer met toevoeging:  _____ 

Postcode:  __________________  Plaats:  _______________________________________ 

Door ondertekening van dit formulier geeft u 1) toestemming aan H.E.M.A.-Bond Nederland om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven; en 2) uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van H.E.M.A.-Bond Nederland. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden.  

Als u het niet eens bent met een incasso mailt u dan tevens met ledenadministratie@hemabond.nl. Indien u de machtiging in 
wenst te trekken, stuurt u uw opzegging dan schriftelijk (bij voorkeur per e-mail), zowel aan uw club als aan de Bond (bij 
voorkeur met ledenadministratie@hemabond.nl in de CC). U dient uiterlijk op 1 januari van een contributiejaar op te zeggen. 
Mocht de rekeninghouder een ander persoon zijn dan het lid voor wiens contributie deze machtiging is, dient dat ook op dit 
formulier vermeld te worden.  

Ik machtig bij deze de H.E.M.A.-Bond Nederland en mijn bank tot het afschrijven van de contributie voor: 

□ Mijzelf: het bij 1 genoemde lid

□ Het bij 2 genoemde lid

Plaats: _______________________________ Handtekening:  _______________________________ 

Datum: _____________________ (DD, MM, JJ) 





SEPA Machtigingsformulier voor doorlopende incasso 


Incassant: 
H.E.M.A.-Bond Nederland 
Meent 13 d, 3011 JA Rotterdam  
Nederland 
Incassant ID: NL 48 ZZZ 6360007140000 


1) Naam rekeninghouder:      _______________________________________________________


Straat:  __________________________________________  Huisnummer met toevoeging:  _____ 


Postcode:  _____________________  Plaats:  __________________________________________ 


Land:  _______________________________ 


    IBAN:  ____ - ____ - ____ - ____ - ____  


2) Alleen in te vullen wanneer dit afwijkt van de rekeninghouder:


Naam beoefenaar: _________________________________________________________ 


Straat:  ___________________________________  Huisnummer met toevoeging:  _____ 


Postcode:  __________________  Plaats:  _______________________________________ 


Door ondertekening van dit formulier geeft u 1) toestemming aan H.E.M.A.-Bond Nederland om doorlopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven; en 2) uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van H.E.M.A.-Bond Nederland. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag 
uw bank naar de voorwaarden.  


Als u het niet eens bent met een incasso mailt u dan tevens met ledenadministratie@hemabond.nl. Indien u de machtiging in 
wenst te trekken, stuurt u uw opzegging dan schriftelijk (bij voorkeur per e-mail), zowel aan uw club als aan de Bond (bij 
voorkeur met ledenadministratie@hemabond.nl in de CC). U dient uiterlijk op 1 januari van een contributiejaar op te zeggen. 
Mocht de rekeninghouder een ander persoon zijn dan het lid voor wiens contributie deze machtiging is, dient dat ook op dit 
formulier vermeld te worden.  


Ik machtig bij deze de H.E.M.A.-Bond Nederland en mijn bank tot het afschrijven van de contributie voor: 


□ Mijzelf: het bij 1 genoemde lid


□ Het bij 2 genoemde lid


Plaats: _______________________________ Handtekening:  _______________________________ 


Datum: _____________________ (DD, MM, JJ) 
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