
___________________________________________  

WCAZVZW 

LOKAAL 

Sport Vlaanderen Gent 

 

Zuiderlaan 14, 9000 Gent  

Oost-Vlaanderen - Belgium 

 

 

__
__________

___

Maatschappelijke zetel 

Bombello Lorenzo 

Grote Baan 164/1002 

9920 Lievegem 

Oost-Vlaanderen - Belgium 

GSM: 0468152013 

Btw nummer :  0643470284 

Overeenkomst lidmaatschap Wing Chun Academie  

WCAZVZW  CONTRACT 

___________________________________________  

Pasfoto kleven  

_________________________________________ 

FAMILIENAAM          ................…......................................................................................................................................... 

VOORNAAM              …..........………...................................................................................................................................... 

GEBOORTEDATUM   ……………………………     GEBOORTEPLAATS.……………………………………………………………………………………. 

NATIONALITEIT         …………………………………      BEROEP   ……………………………………………………………………………………………… 

STRAAT       .......................................................................................................................................................................... 

HUISNUMMER ……………………………. BUS ……………….…………….. POSTNUMMER ………………………………….….. …………………. 

GEMEENTE & LAND .......................................................................................................................................................... 

MOBIEL TEL : .………../…………………………………………  

EMAIL: …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

 

__
__ 

GEGEVENS VAN DE PERSOON  

            Datum :........../........../.......... ........../   

NAAM & HANDTEKENING AANVRAGER      (Indien minderjarig, wettelijke verantwoordelijke) 

   

  clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register, 

dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij  

Geslacht:  M/V    

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/


___________________________________________  

WCAZVZW 

LOKAAL 

Sport Vlaanderen Gent 

 

Zuiderlaan 14, 9000 Gent  

Oost-Vlaanderen - Belgium 

 

__
__________

___

Maatschappelijke zetel 

Bombello Lorenzo 

Grote Baan 164/1002 

9920 Lievegem 

Oost-Vlaanderen - Belgium 

GSM: 0468152013 

Btw nummer :  0643470284 

Overeenkomst lidmaatschap Wing Chun Academie  

WCAZVZW  CONTRACT  MINDERJARIGEN 

___________________________________________  

Pasfoto kleven  

_________________________________________ 

FAMILIENAAM          ................…......................................................................................................................................... 

VOORNAAM              …..........………...................................................................................................................................... 

GEBOORTEDATUM   ……………………………     GEBOORTEPLAATS.……………………………………………………………………………………. 

NATIONALITEIT         ………………………………… …………………...…………………………………………………………………………………………… 

STRAAT       .......................................................................................................................................................................... 

HUISNUMMER ……………………………. BUS ……………….…………….. POSTNUMMER ………………………………….….. …………………. 

GEMEENTE & LAND .......................................................................................................................................................... 

MOBIEL TEL.: .………../…………………………………………  

EMAIL: …………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

 NAAM & HANDTEKENING  OUDERS/VOOGD     ( wettelijke verantwoordelijke) 

   

  clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register, 

dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij  

__
__ 

GEGEVENS VAN DE PERSOON  

            Datum :........../........../.......... ........../   Geslacht:  M/V    

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/


___________________________________________  

WCAZVZW 

LOKAAL 

Sport Vlaanderen Gent 

 

Zuiderlaan 14, 9000 Gent  

Oost-Vlaanderen - Belgium 

 

__
__________

___

Maatschappelijke zetel 

Bombello Lorenzo 

Grote Baan 164/1002 

9920 Lievegem 

Oost-Vlaanderen - Belgium 

GSM: 0468152013 

Btw nummer :  0643470284 

Overeenkomst lidmaatschap Wing Chun Academie  

WCAZVZW  CONTRACT  REGELING 

___________________________________________  

__
__ 

ALGEMENE LESSEN  

            Datum :........../........../.......... ........../   

PLAATS /        9000 Gent ...................................................................................................................................... 

ADRES /          Zuiderlaan 14.................................................................................................................................... 

SCHOOL BENAMING  /                  WCAZVZW   /   WING CHUN ACADEMIE ZELZATE VZW       ……….………………………………. 

LESGEVER /                        GM SIFU LORENZO BOMBELLO    .………………………………………………………………………………………… 

BEGIN CONTRACT /         ………………………………………………..1 /2 OF 3 DAG PER WEEK :……………….…………….. …………………. 

OPGEMAAKT IN TWEE EXEMPLAREN TE GENT:................................................................................................... 

IK BETAAL OP REKENINGNUMMER :               BE 477 360 1796 6080           

ZESMAANDELIJKS/JAARLIJKS: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

_________________________________________  

  HANDTEKENING  SIFU     ( verantwoordelijke)                                                     HANDTEKENING  OUDERS/VOOGD/LID: 

   

  clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register,                                 

dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij  

Geslacht:  M/V    

PRIVAAT LESSEN  

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/


___________________________________________  

__
__________

____ 

Maatschappelijke zetel 

Bombello Lorenzo 

Grote Baan 164/1002 

9920 Lievegem 

Oost-Vlaanderen - Belgium 

GSM: 0468152013 

Btw nummer :  0643470284 

Overeenkomst lidmaatschap Wing Chun Academie  

WCAZVZW  CONTRACT 

                         Datum  ........../........../.......... ........../   

WCAZVZW 

LOKAAL 

Sport Vlaanderen Gent 

 

Zuiderlaan 14, 9000 Gent  

Oost-Vlaanderen - Belgium 

 

___________________________________________  

Voorwaarden voor leden  

_______________________________________  

Wing Chun Academie Zelzate vzw 

De duur van het lidmaatschap van WCAZ vzw en mijn lokale school is twaalf kalendermaanden gerekend vanaf de datum van ondertekening van dit docu-

ment. Deze overeenkomst wordt op het einde van de termijn telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op 

een terugbetaling van het reeds betaalde lid – en verzekeringsgeld nog op een forfaitair bedrag in verhouding met de nog resterende periode van de overeen-

komst. Bij het ondertekenen van het contract wordt het reglement geleverd en verklaard het lid zich akkoord met de voorwaarden die erin vermeld staan. 

Lidmaatschapskosten  

De verzekering en administratie kosten bedragen jaarlijks 75,00 euro, het lidgeld is voor de jeugd tot en met 12 jaar 150 euro/ jaar jaarlijks  en het lidgeld voor 

de jeugd vanaf 12 jaar 200 euro/ jaar jaarlijks  te betalen en vanaf 16 jaar 300 euro/jaar 1 maal per week of 500 euro/jaar tot 3 maal per week en jaarlijks of 

zesmaandelijks* te betalen . Ik ontvang mijn WCAZ lidmaatschapspaspoort zo snel mogelijk na de eerste betaling. Ik word herinnerd aan het hernieuwen van 

mijn lidmaatschap zo’n drie weken voor het verstrijken van de finale opzegdatum. Op dat moment wordt ik uitgenodigd om mijn lidmaatschap te verlengen. 

Bij zesmaandelijkse betaling komt er een meerprijs van 50 euro bij per betaling. 

Verzekering/Veiligheid/Opzegging 

Wing Chun is een krijgskunst en ondanks de veiligheidsmaatregelen, blijft er een risico op kwetsuren. Ik ben mij bewust van en begrijp deze risico’s en ik neem 

de verantwoordelijkheid om beschermingskledij te dragen indien nodig. Ik verklaar geen WC technieken te gebruiken, uitgezonderd in een noodsituatie van 

zelfverdediging. Als ik mijn lidmaatschap bij WCAZ vzw wil opzeggen, dan zend ik een bevestiging samen met mijn WCA lidmaatschap paspoort ( eigendom van 

WCAZ vzw ) en een aangetekende brief naar de lidmaatschapsdienst ( zie adres hierboven ). Ik verklaar ook een kopie te hebben ontvangen via mail van het 

clubreglement en verklaar er mij mee akkoord. 

Betalingsvoorwaarden 

Betaling dient te geschieden binnen de twee weken na de proefles. Na het verstrijken van deze termijn staat het Wing Chun Academie Zelzate vzw vrij om 

zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van invorderingsmaatregelen. Alle kosten die hieruit voortkomen  ( met inbegrip van de 

gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassokosten ) komen ten laste van het lid. 

Wing Chun Academie Zelzate. 

 NAAM & HANDTEKENING AANVRAGER                                     (Indien minderjarig, wettelijke verantwoordelijke) 

 

  clubverantwoordelijken houden dit document bij in een register,                            

dit ter inzage voor de federatie en/of verzekeringsmaatschappij  

https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-gent/

