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Ledenadministratie: 
P. Riegman 

Buitensingel 22, 9883 SH Oldehove 
tel.  06 222 399 85 (voorkeur) 

tel. 0594 59 74 79 
info@renshu.nl, www.renshu-fights.nl 

 

Lidmaatschap Renshu Fights 
MMA-Kickboksen-Grappling-BJJ 
 
 
Door het invullen en ondertekend retourneren van dit formulier, geeft betrokkene of de 
verantwoordelijke ouder/verzorger aan dat de hieronder genoemde persoon lid wordt van 
Renshu Fights, en hij/zij de Voorwaarden van lidmaatschap en betaling, deels verwoord in de 
bijlage en volledig te zien op de website www.renshu-fights.nl of bjjgroningen.nl, heeft 
ontvangen/ingezien en daarmee akkoord gaat. 
 
 

Gegevens lid 
 
Voornamen   : ________________________________________________ 
 
Achternaam   : ________________________________________________ 
 
Roepnaam   : ________________________________________________ 
 
Adres    : ________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : ________________________________________________ 
 
Telefoon (vast)  : ___________________________ (ook het kengetal !) 
 
Telefoon (mobiel)  : ___________________________  
 
Geboorteplaats  : ________________________________________________ 
 
Geboortedatum  : ________________________________________________ 
 
E-mail adres   : ________________________________________________ 
 
Trainingslocatie   :      Groningen. 
Lidmaatschap voor   (kruis hieronder aan)   

 MMA   BJJ   BJJ-Kids/Jeugd   MMA-Kids 
(trainingstijden op www.renshu-fights.nl) 
 
Bij minderjarigheid van betrokkene, de voorletter(s) en naam van 

de ouder/verzorger vermelden: _______________________________________ 

  

Vul pagina 2 (achterzijde) ook  in ! 
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DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 
NAAM: Budovereniging Renshu 
Incassant ID: NL29ZZZ011574870000 
Buitensingel 22 - 9883 SH Oldehove - Nederland 
 
 
Door ondertekening geeft u toestemming aan Budovereniging Renshu om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, 
overeenkomstig de opdracht van Budovereniging Renshu. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrift kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 
 
Naam van degene die lid is :____________________________________________________ 
 
 
 
Gegevens van de rekeninghouder 
 
Voorletter(s) en naam : ________________________________________________ 
 
Adres    : ________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats : ________________________________________________ 
 
IBAN nr.   : ________________________________________________ 
 
BIC    : ________________________________________________ 
 
Naam van de bank  : ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ondertekening voor lidmaatschap en incasso contributie: 
 
 
Plaats:__________________________ Datum:____________________ 

 
Handtekening: ___________________________________ 
 



Algemene voorwaarden Renshu Fights 

 
 

 

 

Renshu Fights 
MMA – Kickboksen – Grappling - BJJ 
 
 
Voorwaarden van lidmaatschap en betaling Renshu Fights.* 

 

Tarieven. 
Tarieven worden ieder kalenderjaar vastgesteld en via de website aan de leden medegedeeld. 
Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Dit wordt bij de eerste nota (incasso) in rekening gebracht.  
 
Betaling lesgeld. 
Betaling van het lesgeld vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.  
Dit geschiedt per maand en gaat door middel van vooruitbetaling.  
Betaling van het lesgeld kan alleen geschieden middels machtiging tot automatische incasso.  
Op de achterzijde van het aanmeldingsformulier dient u dan ook uw gegevens ten behoeve van  de 
automatische incasso in te vullen 
Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden betaling van het lesgeld via automatische incasso niet 
mogelijk is, moet er contant betaald worden. In een dergelijk geval dient 6 maanden lesgeld vooruit te 
worden voldaan. 
 
Opzegging lidmaatschap. 
Men blijft betalend lid totdat het lidmaatschap schriftelijk is opgezegd.  
Opzegging kan alleen geschieden tenminste 7 dagen voor het begin van een nieuwe 
kalendermaand en gaat  de daarop volgende maand in.  
Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd als aan alle financiële verplichtingen aan Renshu  
Fights is voldaan. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging tot incasso van het lesgeld door 
Renshu Fights ingetrokken. 
 
 

Adressen: 
Algehele leiding: 
M. Riegman 
De Cockstraat 11, 9746 BV Groningen 
tel.  06 16  73 84 28 
info@renshu-fights.nl, www.renshu-fights.nl 

Ledenadministratie: 
P. Riegman 

Buitensingel 22, 9883 SH Oldehove 
tel.  06 222 399 85 

info@renshu-fights.nl, www.renshu.nl 
 

 
 
 

Tarieven  - Bedrag per maand 

MMA Kickboksen Grappling BJJ ............... : € 30,- Onbeperkt trainen per week. 
MMA KIDS .................................................... : € 15,- 1 lesdag in de week. 
BJJ KIDS/JEUGD ........................................ : € 15,- 1 lesdag in de week.  
INSCHRIJFGELD ......................................... : € 15,-. 

 

 
*Dit is een samenvatting; de volledige voorwaarden zijn terug te vinden op de  
website www.renshu-figths.nl en www.bjjgroningen.nl. 
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