
Stichting CHIN WOO NEDERLAND 
 

Aanmeldformulier Jing Wu Kung Fu 
 
 

 

 

Voorletters   

Roepnaam  

Achternaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Lessen 

(meerdere opties mogelijk) 

• O  Xing Yi 
• O  Tai Chi (Taiji) 
• O  San Shou / San Da 
• O  Qi Gong / Yi Jin Jing 
• O  Gun Fa 
• O  Choi Lee Fat en Jing Wu vormen 

Ervaring? • O  Beginner   
• O  Gevorderd (         jaar ervaring) 

Gaat les volgen in • O  Rijswijk 
• O  Haarlem 
• O  Beverwijk 

Betaling • O  per kwartaal 
• O  per jaar 

 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de (betalings)voorwaarden zoals genoemd in de 
Toelichting en voorwaarden (zie bijlage). 
 
 
____________________    ____________________ 
Plaats       Datum 
 
 
____________________ 
Handtekening 

http://www.jingwu.nl/stijlen/xing-yi
http://www.jingwu.nl/stijlen/xing-yi
http://www.jingwu.nl/stijlen/tai-chi
http://www.jingwu.nl/stijlen/tai-chi
http://www.jingwu.nl/stijlen/san-shou
http://www.jingwu.nl/stijlen/san-shou
http://www.jingwu.nl/stijlen/qi-gong
http://www.jingwu.nl/stijlen/qi-gong
http://www.jingwu.nl/stijlen/gun-fa
http://www.jingwu.nl/stijlen/gun-fa
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Bijlage: Toelichting en voorwaarden 
 
Introductie 
Het bestuur van Stichting Chin Woo Nederland heet u welkom. Stichting Chin Woo zet de 
lesmethoden voort van sifu Q.R. Zhao, oprichter van Jing Wu Kung Fu Nederland. De docenten van 
Chin Woo Nederland zijn allen door sifu Q.R. Zhao getraind en gecertificeerd. 
 
Het bestuur wenst u een prettige en leerzame tijd toe bij Chin Woo Nederland. 
 
Lessen 
De stijlen, lestijden, instructeurs en locaties staan vermeld op de website. De leerlingen zijn vrij om 
onbeperkt lessen te volgen op de verschillende leslocaties van Chin Woo (zolang er geen 
achterstallige betalingen zijn). 
 
Huishoudelijk reglement/etiquette: 

➢ Leerlingen dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement 
➢ Groet bij het betreden en verlaten van de zaal 
➢ Kom op tijd 
➢ Meld verhindering bij de instructeur 
➢ Toon respect voor elkaar en voor de school 
➢ Draag gepaste kleding, een Jing Wu t-shirt/hemd en een zwarte trainingsbroek 
➢ Toon respect aan je wapen(s) en uitrusting 
➢ Houd u zich aan de (huis)regels van de leslocaties 
➢ Meld adreswijziging of wijziging van contactgegevens tijdig bij de instructeur 

 
Tarieven per september 2017  
Tot 18 jaar :  € 70 per kwartaal of € 260 per jaar 
Vanaf 18 jaar :  € 80 per kwartaal of € 300 per jaar. 
 
Bij aanmelding wordt eenmalig € 25,- inschrijfgeld gehanteerd. U krijgt bij inschrijven een Chin Woo 
training T-shirt. 
 
Het lesgeld kan met ingang van het nieuwe seizoen worden aangepast als daar aanleiding toe is. 
 
Lesgeld 
Het lesgeld is per jaar inclusief de vakantieperioden. De vakantieperioden zijn de nationale 
feestdagen, vakanties van basisscholen en de zomerstop in juli en augustus. 
 
Betaling 
Betaling van de lesgelden kan uitsluitend via overschrijving aan:  
 Stichting Chin Woo Nederland  
 bankrekeningnummer NL31 INGB 0009 6748 24  
 onder vermelding van uw lidnummer. 
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Het lesgeld dient binnen 14 dagen na aanvang van de eerste les te zijn voldaan, respectievelijk 
binnen 14 dagen nadat uw lidnummer bekend is. Bij achterstallige betaling wordt u niet toegelaten. 
Contante betaling is niet mogelijk. 
Betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld langdurige ziekte 
of overlijden) is (gedeeltelijke) restitutie mogelijk na overleg. 
 
Opzeggen 
Het aanmelden is in principe voor een heel seizoen en wordt stilzwijgend voortgezet voor de 
aangemerkt betalingsperiode (per kwartaal of per jaar vanaf de datum van ondertekening van het 
aanmeldformulier). Opzeggen is mogelijk met een opzegtermijn van minimaal een maand tijdens de 
lesuren bij de instructeur of per brief. 
 
Overige voorwaarden 
Zonder toestemming van het bestuur van de Stichting Chin Woo Nederland mag u geen lesgeven in 
hetgeen u geleerd heeft tijdens de lessen.  
 
De Stichting Chin Woo Nederland en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
voor ongevallen of letsel tijdens of na de lessen. Ook niet voor verlies of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen, iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar spullen. 
Indien en voor zover Stichting Chin Woo Nederland en/of Jing Wu Kung Fu School en/of haar 
instructeurs bij gerechtelijke uitspraak wel aansprakelijk worden geacht komt echter alleen voor 
vergoeding in aanmerking die schade waartegen zij verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had 
behoren te zijn. 
 
Minderjarige leerlingen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door de ouder(s) of wettige 
vertegenwoordigers. 
 
Voor meer informatie bekijk de website jingwu.nl of bel mevrouw Lily Xiang (06-14388308) of de 
heer Toby Nanne (06-20014406). 
 
 
 


