
Algemene voorwaarden Judo 53°Noord 
 
 

1. Het dragen van een judopak is verplicht. 
2. Tijdens vakanties en feestdagen worden er geen reguliere lessen gegeven. Extra 

trainingen/activiteiten worden vermeld op de website https://judo53gradennoord.nl/  
3. Het inschrijfgeld bedraagt €10,- 
4. De betaling van het lesgeld is verdeeld in 12 maandelijkse termijnen. 
5. Voor het opzeggen van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
6. Het opzeggen van het lidmaatschap kan door voor de 1ste van de maand een mail te 

sturen naar leden@judo53gradennoord.nl. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand; 
geldende vanaf het begin van de kalendermaand. 

7. Bij het uitblijven van een opzegging middels de mail wordt het lidmaatschap stilzwijgend 
verlengd. 

8. De betaling gaat uitsluitend per automatische incasso. 
9. Er wordt vooraf geïncasseerd in maandperiodes, in de eerste week van de maand. 
10. Bij storneren zal de volgende maand een dubbele incasso volgen. 
11. Bij het niet kunnen afboeken van het verschuldigde lesgeld zal er eens per kwartaal een 

aanmaning per mail worden verstuurd. Hierbij moet u rekening houden met een 
verhoging van € 3.50 per maand aan administratiekosten. 

12. Judo 53° Noord is aangesloten bij de Judo Bond Nederland. Lidmaatschap van de JBN is 
verplicht, bij inschrijving bij Judo 53° Noord wordt je ook direct aangemeld bij de JBN 

13. Het lidmaatschap van de JBN is jaarlijks en staat los van de contributie voor Judoschool 
Veendam, zie voor de voorwaarden www.jbn.nl.  

14. Bij langdurige afwezigheid graag afmelden bij de trainer. 
15. Het volgen van de judolessen gebeurt op eigen risico. 
16. Judo 53° Noord is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal, vermissing of 

ongevallen in welke vorm dan ook. 
17. Bij het niet naleven van de bovenstaande regels houdt Judoschool Veendam het recht tot 

verwijdering. 
 
 
 
 
Handige adressen: 
 
Ledenadministratie:     Technische zaken: 
Danielle Ploeger      Marcel Joling 
06-18319564       06-48015121 
leden@judo53gradennoord.nl     marceljoling@hotmail.com 
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