
BEEINDIGING OVEREENKOMST MET TAEKWON-DO VERENIGING OHDOKWAN

EN LIDMAATSCHAP I.T.F. NEDERLAND

Beste ouder/verzorgers,
Soms komen kinderen ons vertellen dat ze willen stoppen met Taekwon-Do.

Wij vinden het altijd jammer als kinderen stoppen met sporten. In veel gevallen is het ook een tijdelijke dip.

Maar het beëindigen van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan kan niet worden ontbonden door uw

kind(eren). Zij zijn nog minderjarig.

Daarom hebben wij uw kind(eren) dit formulier meegegeven. Hierop staan de voorwaarden en de wijze van

beëindiging. Lees deze door, overleg met uw kind of het daadwerkelijk wil stoppen en vul dan het formulier in

en lever dit (bij voorkeur persoonlijk) in bij één van de instructeurs. Alleen met de invulling en inlevering van dit

formulier kunnen wij de overeenkomst beëindigen.

Hierbij verzoek ik, als ouder/verzorger van;

Voornaam kind : .........................................................................................................................................................................

Achternaam kind : .....................................................................................................................................................................

Geboortedatum : ........................................................................................................................................................................

Om de overeenkomst met Taekwon-Do vereniging OH DO KWAN op te zeggen.

Tevens wil ik ook het lidmaatschap bij I.T.F. Nederland stopzetten.

Datum van opzegging : ..............................................................................................................................................................

Ik ben ervan op de hoogte dat er een opzegtermijn van één maand is. Na de datum van opzegging weet ik dat er nog één 

maand cursusgeld worden geïncasseerd/overgemaakt en dat gedurende die tijd mijn kind nog kan trainen. 

Eventuele andere openstaande rekeningen zullen uiteraard ook door mij worden voldaan. Het lidmaatschap bij I.T.F. Nederland 

beëindigt u voor mij. Ik ben ervan op de hoogte dat er geen restitutie van het cursusgeld/lidmaatschapsgeld plaatsvindt.

Via een e-mail sturen wij u de berekening van het openstaande bedrag wat nog moet worden

voldaan en tot wanneer uw kind nog kan trainen. Vul daarom u email adres hieronder in:

Uw e-mailadres : ........................................................................................................................................................................

Indien het email adres onjuist / niet wordt ingevuld, zullen wij gewoon de incasso van het openstaande bedrag

aanhouden, u kunt voor informatie dan mailen naar artvdlee@ohdokwan.nl of bellen: tel. 06 - 53 64 63 04

U kunt altijd nog op de hoogte blijven van Taekwon-Do vereniging OH DO KWAN via www.ohdokwan.nl

Taekwon-Do vereniging OH DO KWAN


