
       Inschrijfformulier Boksschool de Wâldhoek  
                                                                                                            
        Aangesloten bij de Nederlandse Boks Bond  sinds 1.10.2010 

 
 

Trainingen onder leiding van       

Gediplomeerd Trainer(s) / coaches van de Nederlandse boksbond 

 

  Trainingstijden   

Maandagavond       Jeugd 9-13jr   :   19:00-20:00 

                   Recreatie & wedstrijd :   20:00-21:00  

Donderdagavond      Jeugd 9-13jr   :   19:00-20:00 

                               Recreatie & wedstrijd :   20:00-21:00  

 

Zondagochtend  vrije training in de loods aan de Roazeloane in de Westereen 

                   9:30-10:30 

 

Contributie:   

Jeugd  9 -13 jaar 1x p/week                    € 20,-  

Jeugd 2x per week         € 25,- 

recreatie / gevorderden  1x p/week              € 22,50 

Recreatie / gevorderden  2x p/week             € 30,- 

 Stempelkaart 10 losse lessen                       € 60,- 

Losse les          €7,50   

  

Training locatie: Gymzaal  Achtkarspelen Twijzelerheide aan de skoalstritte (geen huisnummer) 

Contact: 

 06-12044475 

@-Mail: bernardjansen@hetnet.nl 

Website www.boksschooldewaldhoek.nl 

 

 

 postadres: Bernard Jansen, Lange reed 5, 9271GE, De Westereen. 

 

Voorwaarden: 

Ieder vast lid wordt lid van de Nederlandse Boksbond (NBB) 

de Wâldhoek incasseert €20,- voor jaarlijkse bijdrage leden t.b.v. lidmaatschap van de NBB 

(dit gebeurd meestal in de maand van de zomerstop) 

   

Wedstrijdboksers betalen ook in januari boks licentie van de Boksbond (automatische Incasso) 

 €40,- p/jaar voor jeugd <18jr, en €60,- p/jaar voor elite wedstrijdboksers >18jr. 

 

 

➢ Het lesgeld wordt via automatische incasso verrekend rond de 1e v/d maand 

➢ Opzegging schriftelijk met 1 maand opzegtermijn 

➢ Bij opzegging vindt er geen restitutie van het lesgeld over de nog niet verstreken periode plaats 

➢ Tijdens de zomervakanties / zon en feestdagen is de sporthal dus ook de boksschool gesloten  

➢ Tijdens de zomerstop wordt de Bondsbijdrage van €20,- p/p afgeschreven  
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       Inschrijfformulier Boksschool de Wâldhoek  
      

                                                                                                                                                                            

 

 

Hierbij verklaar ik akkoord te zijn met de voorwaarden en mij in te willen schrijven voor het 

volgen van bokstraining bij  boksschool de Wâldhoek te Twijzelerheide. 

            

Naam   :                                                                           M/V   

Adres   :  

Postcode  :   

Woonplaats  : 

Geboorte datum : 

Mobiel telefoonnr. : 

E-Mail    : 

   

Machtiging  formulier voor het maandelijks innen van lidmaatschap van : 

 Boksschool de Wâldhoek 

www.boksschooldewaldhoek.nl 

 

 

 Contributie:   

Jeugd  9 -13 jaar 1x p/week                    € 20,-  

Jeugd 2x per week         € 25,- 

recreatie / gevorderden  1x p/week              € 22,50 

Recreatie / gevorderden  2x p/week             € 30,- 

 Stempelkaart 10 losse lessen                       € 60,- 

Losse les         €7,50  

*Aankruisen welke van toepassing is 

 

 

Naam rekeninghouder 

 

 

IBAN rekening nummer 

 

 

Plaats 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 
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