
Babytank Martial Arts 
 
A  Sporthal ‘De Hooge Wal’ 

Kasteellaan 71 
5321GL Hedel 

T 06-43544814 
W  www.babytank.nl 
M michel@babytank.nl 
Rek.nr. NL57RABO0117474274 
Incasso-id: NL10ZZZ567186400000 
KvK nr. 56718640 

 
Inschrijfformulier / machtiging automatische incasso. 
 
Voornaam _________________________________________________ 
 
Achternaam _________________________________________________ 
 
Geboortedatum _________________________________________________ 
 
Adres _________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats _________________________________________________ 
 
E-mailadres _________________________________________________ 
 
Telefoonnummer _________________________________________________ 
 
IBAN _________________________________________________ 
 
⬜Ik kies voor een maandelijks opzegbaar abonnement á €50,- 
⬜Ik kies voor een half-jaarcontract á €45,- 
⬜Ik kies voor een jaarcontract á €40,- 
 
Contributie wordt afgeschreven aan het eind van de maand en geschiedt op basis van vooruitbetaling.  Eénmalige 
administratiekosten bedragen €25,-, daarvoor ontvang je tevens een welkomst-gift. 
• Ja, ik bestel ook graag een Babytank-gi incl. witte band á €99,-. Mijn maat is: A1 – A2 – A2XL – A3 – A4 – A5  (omcirkelen) 
• Ja, ik bestel ook graag een Babytank Rasguard á €45,- Mijn maat is: S-M-L-Xl 
 
Overige fightwear kun je ook aanschaffen via Onlinefighter.eu. 
 
Ondergetekende verklaart, alvorens de overeenkomst te hebben getekend, bekend te zijn met de sportschool-etiquette en 
algemene voorwaarden. 
 
______________________ ______________________ 
Plaats Datum 
 
 
______________________ 
Handtekening 
 
 
Bovengenoemde verklaart hierbij dat hij/zij de lessen volgt op eigen risico en dat eventuele kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen tijdens deelname aan de lessen, 
geheel door hemzelf/haarzelf gedragen wordt. Dit geldt ook voor een ongeval of letsel veroorzaakt door een andere leerling. Bovengenoemde persoon verklaart hierbij 
reeds nu voor alsdan afstand te doen van al zijn/haar rechten tot het uitstellen van schadeacties tegen Babytank Martial Arts en/of docent, waarbij hij/zij een 
schadevergoeding zou kunnen vorderen voor kosten, schade en interesses als gevolg van enig letsel of ongeval ten gevolge van de sportbeoefening opgelopen. Babytank 
Martial Arts is voorts niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke eigendommen tijdens of rondom de lessen. Tevens is het verplicht voor bovengenoemde 
persoon om de juiste sportkleding aan te schaffen en te dragen. Babytank Martial Arts en/of docent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor bovengenoemde 
risico’s en bovengenoemd persoon vrijwaart Babytank Martial Arts en/of docent voor elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden.  Voorwaarden zijn te lezen op 
www.babytank.nl , of op te vragen bij docent. Bovengenoemde kan de incasso stop laten zetten met inachtneming van een maand opzegtermijn, telkens voor de 1 e  van 
een nieuwe maand. Indien bovengenoemde het niet eens is met de incasso heeft deze 56 dagen om het bedrag te storneren via de eigen bank. 

http://www.babytank.nl/
http://www.babytank.nl/
http://www.babytank.nl/


European Gracie Jiu Jitsu Federation 
 
Adress:  Brandemolen 57 

5944 ND, Arcen 
Website: www.egjjf.com 
E-mail: info@egjjf.com 
Bank account: NL76RABO0317642162 
BIC: RABO2NL 
Incasso-id:  NL53ZZZ684378030000 
Registration no.: 68437803 

 
 
 

Registration form 
 
 
 
First name _________________________________________________ 
 
Last name _________________________________________________ 
 
Date of birth (DD/MM/YY) _________________________________________________ 
 
Address _________________________________________________ 
 
Zip code, city, country _________________________________________________ 
 
Email _________________________________________________ 
 
Phone _________________________________________________ 
 
IBAN _________________________________________________ 
 
 
School  _________________________________________________ 
 
Belt rank _________________________________________________ 
 
The annual fee is 35 euros and is paid through direct debit or via invoice. By subscribing you authorize EGJJF to automatically 
debit your account until you unsubscribe by email.  By signing below, you acknowledge that you have read and agree to the 
rules and obligations.  
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Place Date 
 
 
______________________ 
Signature 
 
By signing this, you declare to follow our classes and/or seminars at your own risk.You declare you have waived the right to sue the EGJJF or its instructors, or to hold 
them responsible for any injuries that occur during these classes and seminars. if you wish to unsubscribe, you have 56 days to get your bank to refund the money.  
 
 

http://www.babytank.nl/

