
   

 

 

Inschrijfformulier  

                                                                               

 
TÀIJÍ QUÁN & QIGONG SCHOOL VAN GEEL  
                        
Doelstelling: Sporten is werken aan je persoonlijke levensdoel en dit realiseren in een gezonde toekomst. 
 
Genoemde prijzen onder voorbehoud. 
 
Aanmelden en kosten 
1 les bestaat uit 90 min.  of anders zoals aangeven 
Een sportseizoen is van september tot december en van januari tot juli (of zoals aangegeven in het rooster) 
 
► Hierbij meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief:  ( JA  /  NEE )  
 
►  1  Proefles per seizoen    Gratis 

 

►  per les van 1,5 uur     € 15,00 per persoon/per keer 

 

►  Vrij trainen vóór de les op dinsdag en donderdag   Gratis 

 

►  Wedstrijd trainen  (zonder docent)    € 5,00 per persoon/per keer  

       

►  Wedstrijd training met docent    € 15,00 per persoon/per keer 

 
► lessen buiten het seizoen worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

Voor elke les dient een presentie lijst ingevuld te worden.  

De lesgelden dienen vóór het aanvang van het seizoen betaald te zijn op de rekening van STVG. 

Er vindt alleen restitutie van lesgelden plaats bij het niet doorgaan van een les of meerdere lessen door corona regels.  

Er vindt geen restitutie plaats bij het niet volgen van een les door andere redenen. 

De genoemde prijzen kunnen in de loop van het seizoen aangepast worden (zie www.qi-chat.nl voor de actuele bedragen). 

                         
Flexibel 
U wilt sporten in een andere omgeving of op uw locatie, wij denken graag met u mee. 
 
Locaties 
Amstelveen Zon Rondom Ringdijk BP 16c  1188 WC Amstelveen 
 
Informatie en betalen       
Via      C.P. Van Geel 
Informatie     06 221 89 409  
E-mail      info@qi-chat.nl 
Website                 www.qi-chat.nl 
Betalingen aan Stichting Taiji van Geel 
  t.n.v. Stichting Taiji Van Geel  
  ING-bank: IBAN:  NL65 INGB 0004 239 496  BIC: INGBNL2A  
Versie: 1-8-2020 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Door middel van het invullen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van de  
S.T.V.G en S.V.G.  Graag de onderstaande strook ingevuld inleveren voor de aanvang van de cursus. 

 
 
Ja, ik schrijf me in voor de cursus     □ Qigong □Tàijíquán □ Anders ………………… 
  
Data:      Naam: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatie via:     Adres: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Postcode:                                                Woonplaats: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefoon:               Mobiel 06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E-mail adres:                 Website 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Handtekening                                                     Handtekening indien minderjarig ouder/voogd  

 

 

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM volledig 
 
Privacy beleid: Persoonsgegevens worden volgens de AVG wet behandeld (zie: www.qi-chat.nl/privacy). 
 
Versie: 2020-08-01 

 



HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
 

 
Versie: 2020 

 
 

 

‘Taijiquan & Qigong School Van Geel’ en ‘Stichting Taiji Van Geel’ 

 

De deelnemers dienen de ≈ leraar ≈ vrijwilligers en elkaar te respecteren en omgekeerd 

Aan de training/workshop wordt deelgenomen met makkelijk zittende kleding ≈ schoenen met een witte zool. Het 
dragen van sieraden en horloges is niet toegestaan. De kleding tijdens officiële Nationale en Internationale 
wedstrijden bestaat uit officiële wedstrijdkleding en Tàijí / Wushu schoenen. De officiële wedstrijdkleding kan men 
evt. lenen.  

Tijdens de training/workshop/evenement/wedstrijd dient men wegens sociale hygiëne gebruikt te maken van de 
aanwezige kleedruimtes (indien aanwezig). En op gepaste wijze zijn of haar persoonlijke bezittingen/kleding veilig 
te stellen. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoek geraakte eigendommen. 

De te volgen training/workshop/evenement/wedstrijd geschiedt geheel op eigen risico. Verwondingen en ander 
letsel aan de deelnemers, toeschouwers en dieren voor / tijdens of na de training/workshop/evenement/wedstrijd 
vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de S.T.V.G. ≈ S.V.G.  De S.T.V.G. ≈ S.V.G. ≈ vrijwilligers en leraren 
verbonden aan de organisatie, zijn niet aansprakelijk voor letsel, schade, diefstal of vermissing van goederen, voor 
de aanvang van de lessen, tijdens de lessen en na de lessen. 

Het is wenselijk een sportkeuring te ondergaan voordat men aan de training/workshop gaat deelnemen. Bij twijfel 
dient men bij lichamelijke klachten altijd eerst advies te vragen aan de huisarts. Het is verplicht een recente 
sportkeuring te tonen aan de leiding wanneer men aan officiële Nationale en /of Internationale 
training/workshop/evenement/wedstrijd gaat deelnemen.  

Het cursusgeld/inschrijfgeld dient vooraf te worden betaald. Indien het cursusgeld/inschrijfgeld niet is voldaan, kan 
uitsluiting plaatsvinden. De opzegtermijn van een training/workshop/evenement/wedstrijd is minimaal twee weken. 
Opzegging dient schriftelijk bij de leiding te worden gedaan. Restitutie van cursusgeld/inschrijfgeld bij te laat 
annuleren is niet mogelijk. Zonder afmelding blijft men verplicht het cursusgeld/inschrijfgeld te betalen. Het 
cursusgeld is onder voorbehoud (actuele cursusgelden staan vermeld op www.qi-chat.nl ). 

Training/workshop/evenement/wedstrijd reglement: wanneer men deelneemt aan wedstrijden/demonstraties is op 
eigen risico, men zelf verantwoordelijk voor het evt. afsluiten van een sportverzekering/reis en 
annuleringsverzekering 

Bij het constateren van misbruik/ongeoorloofd gedrag kan de leiding de cursist/deelnemer uitsluiten van het volgen 
van verdere lessen/workshops/evenementen/wedstrijden. 

U gaat deelnemen aan een proefles/training/workshop/evenement/wedstrijd, voordat u gaat deelnemen aan dit 
evenement vrijwaart u de organisatie, leraren en vrijwilligers die zijn aangesloten bij de S.T.V.G en S.V.G van enige 
claims en aansprakelijkheid van welke aard dan ook voortvloeiende uit uw inschrijving of deelname aan dit 
evenement. U aanvaardt aan dit evenement op eigen risico deel te nemen. Er zijn u geen (medische) gronden 
bekend die deelname aan dit evenement in de weg staan. U bent zich er van bewust dat er tijdens het evenement 
foto`s en/of video opnames gemaakt kunnen worden die gebruikt kunnen worden voor publicatie. Het is de 
verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf vooraf te melden, als daar bezwaar tegen is. 

S.T.V.G ≈ Stichting Taiji Van Geel  

S.V.G ≈ Taijiquan en Qigong School Van Geel 

Zonder tegen bericht geeft u te kennen, doormiddel van het onderteken van het huishoudelijk reglement van de 
S.T.V.G en de S.V.G. heeft gelezen, goed bevonden en deze zal na leven tijdens de lessen/activiteiten van de 
S.T.V.G. en S.V.G. 

Naam                                                                                     Handtekening deelnemer  
Naam ouder/voogd Handtekening voogd 
 
Datum:                         

 
   Wij volgen de richtlijnen van het RIVM volledig 
 
   Privacy beleid: Persoonsgegevens worden volgens de AVG wet behandeld (zie: www.qi-chat.nl/privacy). 
 
     
   Versie: 2020-08-01 – Geldig vanaf 1-8-2020 


