
Inschrijfformulier IKM-Netherlands 
 
Let op: INVULLEN IN BLOKLETTERS! Onduidelijke en onvolledig 
ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen. 
 
Personalia lid 
Naam sportschool: ………………………………  Geboortedatum dd-mm-jjjj: ................................................ 
Voornaam: ……………………………..   Geboorteplaats:   ………………………………… 
Achternaam: ……………………………..   Geslacht (M/V):   ………………………………... 
Adres:  ……………………………..   Nationaliteit:   ………………………………… 
Huisnummer: ……………………………..   Beroep of opleiding:  ………………………………… 
Postcode:  ……………………………..   Startdatum (mm-jjjj):  ………………………………… 
Woonplaats: ……………………………..   Eerder lid geweest (ja/nee): ………………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………..   Huidig Krav Maga level:  ………………………………… 
Telefoon werk: ……………………………..   Laatst behaalde level (dd-mm-jjjj): ………………………………… 
E-mail adres: ……………………………..   IKM paspoort nummer:  ………………………………… 
 
Machtiging automatische incasso: 
De ondergetekende machtigt IKM-Netherlands om de verschuldigde jaarlijkse contributie bijdrage van zijn/haar bank/giro rekening 
af te schrijven. Rekeninghoud(st)er gaat akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart onderstaande naar waarheid te 
hebben ingevuld. IKM-Netherlands gaat er vanuit dat de gemachtigde een kopie van deze overeenkomst heeft gemaakt. 
 
Voornaam rekeninghouder:  ………………………………….. 
Tussenvoegsel:   ………………………………….. 
Achternaam rekeninghouder: ………………………………….. 
IBAN of BIC rekeningnummer: ………………………………….. Handtekening rekeninghouder:……………………………. 
 
Adresgegevens rekenhoud(st)er indien dit afwijkt van de gegevens van het lid. 
 
Adres:  …………………………….   Huisnummer:   …………………………………. 
Postcode:  …………………………….   Woonplaats:   …………………………………. 
Telefoonnummer: …………………………….   E-mail adres:   …………………………………. 
 
Overzicht bondslidmaatschap IKM-Netherlands: 
Jaarlijkse bondscontributie bedraagt €30,- euro. 
 
Als betalend lid van IKM kun je: 
- Deelnemen aan examens; 
- Deelnemen aan seminars georganiseerd door IKM; 
- Aanmelden voor Krav Maga instructeurs opleiding, in overleg met IKM-Netherlands en je instructeur; 
- Gebruik maken van de faciliteiten en informatie van IKM. 
 
LET OP: Als je geen lid bent van IKM-Netherlands kun je geen deelnemen aan examens!! 
 
Algemene voorwaarden IKM-Netherlands: 
- Het bondslidmaatschap betreft een kalenderjaar en staat los van je lidmaatschap bij je club. 
- Wijzigingen in je persoonlijke gegevens zoals adreswijziging of het wijzigen van je bankrekeningnummer etc. dienen schriftelijk 
  aan IKM-Netherlands te worden doorgegeven; 
- Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk; 
- Verlies of diefstal van je IKM paspoort dient direct te worden gemeld bij je instructeur; 
- Kosten van een nieuw IKM paspoort  bedraagt €25,- euro; 
- Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf voor 1 november van het lopende jaar schriftelijk te worden 
  doorgegeven aan IKM-Netherlands. Het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het daarop volgende jaar beëindigd; 
- Restituties van de bondscontributie worden niet verleend;  
- Krav Maga train je op eigen risico. 
 
Ondertekening: 
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart onderstaande naar waarheid te hebben ingevuld. 
Bijvoegen duidelijke pas foto. 
 
 
Datum   Plaats   Naam (blokletters)  Handtekening lid/ouder/voogd 
 
……………….  ………………..  ……………………..  …………………………………...  
  


