BVL Fighting
Een vechtsportschool die gericht is op discipline en respect. Elkaar maximaal uitdagen om binnen
je eigen grenzen jezelf te blijven ontwikkelen. BVL Fighting richt zich op de zelfverdedigingssport
Karate.
Een van oudsher traditionele zelfverdedigingssport is de perfecte basis om jezelf te ontwikkelen.
Het (Goju-Ryu) karate is van oorsprong erg breed georiënteerd waardoor alle disciplines van een
zelfverdedigingssport aan bod komen. Zo zullen we de traditionele kion, kata’s en bungai’s
behandelen maar komen ook de aspecten als sparren, stoeivormen en vele andere motorische
vaardigheden regelmatig aan bod. Dit doe je altijd samen met je BVL Fighting buddy’s onder
leiding van minimaal een BVL Fighting meester (sensei).
Karate wordt beoefend in een wit karatepak met hierbij een band om de middel. De kleuren van
de banden staan beschreven in het kyu-graden systeem waarbij de witte band de eerste kleur is.
Op het karatepak zitten twee logos geborduurd. Het eerste logo staat voor BVL Fighting en het
andere logo staat voor de Goju-Ryu stijl die we beoefenen (IOGKF). Om te starten met karate
hebben wij hieronder voor u 2 pakketten samengesteld. Een starterspakket bestaande uit een
karatepak incl. een witte band en het BVL Fighting T-shirt. Het compleetpakket bevat nog extra
handschoenen en een bitje. Deze attributen gebruiken we regelmatig tijdens trainingen maar is
tijdens het eerste karate jaar niet verplicht.

BVL Fighting karatepak + T-shirt

BVL Fighting karatepak + T-shirt + handschoentjes + bitje

Starterspakket

Compleetpakket

Maat 110: € 35,Maat 120: € 37,Maat 130: € 40,Maat 140: € 42,Maat 150: € 45,Maat 160: € 47,Maat 170: € 50,Maat 180: € 50,-

Alle maten beschikbaar: € 0,-

□ Standaardpakket
Karatepak maat:
Handschoenen maat:
Bitje maat:
T-shirt maat:

Luxpakket 110: € 63,Luxpakket 120: € 65,Luxpakket 130: € 68,Luxpakket 140: € 70,Luxpakket 150: € 73,Luxpakket 160: € 75,Luxpakket 170: € 78,Luxpakket 180: € 78,-

□ Luxpakket

Alle maten beschikbaar:

□ Geen pakket

□ 110 □ 120 □ 130 □ 140 □ 150 □ 160 □ 170 □ 180
□ XS □ S □ M □ L
□ Junior □ Senior
□ 6-8 jr. □ 8-10 jr. □ 10-12 jr. □ 12-14 jr.
Volwassenmaat:

Deze ingevulde formulieren mogen ingeleverd worden in een dichte envelop bij een van de BVL
Fighting sensei’s, in combinatie met het bedrag van het gekozen pakket hierboven. Mochten er
vragen zijn dan kunt u altijd (app) contact opnemen met het nummer 06 432 598 13 of mail naar
info@bvlfighting.nl.

INSCHRIJFFORMULIER
BVL Fighting
Invullen in blokletters
Naam:
Geboortedatum:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Nieuwsbrief ontvangen: □ Ja □ Nee

Geslacht:

WhatsApp groepsapp: □ Ja □ Nee

Ik geef mij op als lid van BVL Fighting en kies voor het volgende lidmaatschap: (vink uw keuze aan)
Keuze Pakket
Inhoud pakket
Looptijd
1 mnd
□
Jeugd 1
1 x per week karate (5x per maand)
€ 20,□
Jeugd 2
2 x per week karate (10x per maand)
€ 28,□
Senior 1 (vanaf 16 jr.)
1 x per week karate (5x per maand)
€ 25,□
Senior 2 (vanaf 16 jr.)
2 x per week karate (5x per maand)
€ 35,Woonachtig op hetzelfde adres? Vanaf het 3e lid 20 % korting op alle abonnementen.
□
Automatische incasso
Ik machtig hierbij, tot wederopzegging, BVL Fighting om maandelijks het bedrag van deze overeenkomst
automatisch af te schrijven. Daarnaast wordt eerst eenmalig €20,- administratiekosten afgeschreven.
Naam rekeninghouder:
IBAN-bankrekening nummer:

Ondergetekende gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden en regels, zoals vermeld op
www.bvlfighting.nl, die verbonden zijn aan BVL Fighting. (Personen onder de 18 jaar dienen een
ouder/voogd het formulier te laten ondertekenen)
Plaats, datum:
Handtekening:
_____________________________________________________________________________________
In te vullen door medewerker BVL Fighting:
Gedeelde maand:
€
Korting:
€
Vooruitbetaling:
€
Maandelijkse incasso:
€

Ingangsdatum lidmaatschap:

-

-

Lid nummer:

Medewerker BVL Fighting:

