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Actievoorwaarden 

De actie voor het halfjaar abonnement 

bij karateschool Yin Yang, wordt mede 

mogelijk gemaakt door 

karatevereniging Yin Yang Budel, 

trainingslocatie, Jan van 

Schoonvorststraat 1 te Budel. 

1- Duur: 

1.1  

Deze actie is vanaf 15 november tot 

maximaal 31 december 2019. Na deze 

periode is het nog wel mogelijk in te 

schrijven via de regulaire 

inschrijfpagina, maar is er geen recht 

meer op de speciale actie prijs. 

 1.2 

De actie is voor een abonnement van  

6 maanden Kyokushin trainen bij 

karateschool Yin Yang, een karatepak, 

beschermers en persoonlijke 

begeleiding. 

2- Geldig voor: 

Deze eenmalige actie is alleen voor alle 

BRAVO college scholieren die hebben 

deelgenomen aan de vierdaagse 

zelfverdedigingscursus in 2019. 

3- Inhoud actie: 

3.1  

De actieprijs van €200,-  is goed voor, 

een halfjaar abonnement, een karate 

pak, beschermers en persoonlijke 

begeleiding. 

Normale prijs hiervan is €300,- 

3.2 Indien je niet geslaagd bent voor 

het certificaat van de 

zelfverdedigingscursus zit er standaard 

persoonlijke begeleiding bij 

inbegrepen. 

4- Betalingsvoorwaarden: 

4.1 

Indien je hebt ingeschreven via de 

bestemde inschrijfmethode op onze 

website (bravo/inschrijving) ga je de 

overeenkomst aan en wordt ongeacht 

starten van de opleiding de kosten van 

de actie in rekening gebracht bij u. 

4.2 

Zodra de inschrijving binnen ontvangt 

u van karatevereniging Yin Yang een 

rekening. 

4.3 

Het is niet mogelijk voor geld 

teruggave, indien de cursist eerder 

stopt dan de 6 maanden die deze actie 

aanbied. 

 

4.4 

Indien de cursist de lessen verstoord, 

wordt na de tweede keer de ouders 

ingelicht. Indien er geen verbetering is 

vanuit de cursist zal er een gesprek 

plaats vinden, of het nog zinvol is om 

met de trainingen door te gaan. Indien 

er gezamenlijk voor wordt gekozen om 

de trainingen te stoppen is het niet 

mogelijk om de actiegelden terug te 

eisen. 

4.5 

Na het half jaar abonnement zal er 

gevraagd worden om door te willen 

gaan met Kyokushin karate bij 

karatevereniging Yin Yang. 

Indien je ervoor kiest hierin mee 

akkoord te gaan ben je verplicht een 

karate paspoort aan te schaffen,  

zie 8- Examens (8.1). 

5- Persoonlijke begeleiding: 

5.1 

Elke cursist die zijn of haar certificaat 

niet heeft behaald van de 

zelfverdedigingscursus in 2019, mag 

gebruik maken tijdens deze actie van 

de mogelijkheid van een persoonlijke 

begeleiding. 

5.2 

De persoonlijke begeleiding wordt 

gegeven, als eerste, door Senpai Anja 

Vercoelen, zij is niet gediplomeerd, 

maar wel ervaringsdeskundige. 

Suppoost door Shihan Gerard van 

Kessel. 

5.3 

Indien de cursist wel zijn of haar 

certificaat heeft behaald en wenst om 

persoonlijk begeleid te worden, dan is 

dit eveneens mogelijk op aanvraag. 

5.4 

De communicatie over de begeleiding, 

bespreken cursist en Senpai Anja de 

eerste les. 

5.5 

Er worden haalbare doelen gesteld die 

passen bij de cursist. 

5.6 

Alles wat wordt besproken tussen 

cursist en Senpai Anja, Suppoost door 

Shihan van Kessel, wordt uiteraard, 

conform de wetgeving, strikt 

vertrouwelijk behandeld. Informatie 

aan derde wordt slechts gegeven na 

schriftelijke toestemming van de 

cursist. 

6- Trainingsvoorwaarden: 

6.1 

Tijdens de trainingen wordt van 

iedereen verwacht met respect met 

elkaar om te gaan. 

Op onze website staan de Dojo 

etiquette 

(technisch/examen/jeugdtheorie) deze 

hoort iedereen in acht te nemen. 

6.2 

De trainingstijden staan vermeld op 

onze website (contact/trainingstijden). 

Indien je niet kunt komen trainen, dan 

meld je jezelf af bij Shihan Gerard van 

Kessel 06-22771798 of in de Yin Yang 

groepsapp. 

7- Buitenschoolse activiteiten: 

Karatevereniging Yin Yang heeft 

verschillende buitenschoolse 

activiteiten, de cursisten worden 

hiervoor uitgenodigd, net als ieder 

ander lid van karatevereniging 

Yin Yang. 

8- Examens: 

8.1 

Karatevereniging Yin Yang houdt 

jaarlijks 2 á 4 jeugdexamens, indien de 

cursist wenst hieraan  deel te nemen is 

het verplicht om een KWF-paspoort te 

hebben. Deze is aan te kopen bij 

Shihan Gerard van Kessel voor €15,- en 

2 pasfoto’s. Na het halfjaarlijkse actie 

abonnement is het verplicht om deze 

aan te kopen. 

8.2 

Indien de cursist zijn certificaat niet 

heeft behaald tijdens de vierdaagse  

zelfverdedigingscursus 2019, is het 

mogelijk om deze alsnog tijdens de 

eerstvolgende examens te behalen.  

9- Reglement 

Karatevereniging Yin Yang heeft een 

eigen reglement. Deze is terug te 

vinden op onze website 

(contact/inschrijving) 

 

10- Privacy verklaring: 

Iedereen is verplicht een privacy 

verklaring in te vullen en af te geven 

bij de eerst volgende les. 

Deze is te vinden op onze website 

(contact/inschrijving) 

 

Indien er onduidelijkheden zijn neemt 

u contact op met Shihan Gerard van 

Kessel, 06-22771798 of 

kyokusyinyang@gmail.com 


