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Uitschrijfformulier 
 
Ik wil mijzelf, mijn zoon of mijn dochter graag uitschrijven voor: 

o Karate   aanvinken wat van toepassing is 
o Kobujutsu 
o Karate en Kobujutsu 

 
Voornaam  …………………………………………………………………………………………. 
 
Achternaam  ………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats  ..………………………………………………………………………………………… 
 
Overige gezinsleden ..………………………………………………………………………………………… 
die lid zijn van ASK Johan Bult en op hetzelfde adres wonen, dit i.v.m. gezinskorting. 
 
Blijven de overige gezinsleden wel lid van ASK Johan Bult: 

o Ja   aanvinken wat van toepassing is 
o Nee 

Indien “nee”, dan graag per lid dat zich wil uitschrijven een apart formulier invullen. 
 
Wat is de reden van uitschrijving: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe kunnen wij ons als vereniging verbeteren? Vriendelijk vragen wij om jouw mening, inzicht, 
ervaringen en adviezen. Hiermee zouden wij onze vereniging mogelijk kunnen verbeteren. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Persoonsgegevens 
In ons privacy beleid kan je lezen welke persoonsgegevens wij na welke tijd verwijderen. Voor het 
verwerken van je uitschrijving houden wij maximaal vier weken aan. Aansluitend aan de verlopen 
bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd.  
 
Op dit uitschrijfformulier kan je zelf aangeven of wij en welke contactinformatie en voor hoelang 
mogen bewaren om in de toekomst nog met je in contact te kunnen komen. Bij voorkeur worden je 
naam, telefoonnummer en e-mailadres tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt 
om je te vragen naar je ervaringen met de vereniging en je te informeren over de ontwikkelingen van 
de vereniging. Als je “niet” aankruist zullen je persoonsgegevens verwijderd worden zodra de 
uitschrijving verwerkt is, maximaal vier weken na uitschrijving. 
 
Contactinformatie Bewaartermijn aanvinken per onderdeel wat van toepassing is 
Naam o Niet o 1 jaar o Onbeperkt 
Telefoonnummer o Niet o 1 jaar o Onbeperkt 
e-mailadres o Niet o 1 jaar o Onbeperkt 
Overige gegevens o Niet o 1 jaar o Onbeperkt 

 
Restitutie 
Bij ASK Johan Bult betaal je per kwartaal vooruit. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap 
gedurende het kwartaal wordt geen restitutie verleend. Om te voorkomen dat het volgende kwartaal 
geïncasseerd wordt, dient de uitschrijving uiterlijk twee weken voor aanvang van het volgende 
kwartaal bij ons binnen te zijn. 
 
 
 

Datum : ……………………………  Handtekening: …………………………………… 
(Bij minderjarigen, handtekening van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger) 


