
 
Door aansluiting bij ITF-Nederland: 

 

• Zijn je Taekwon-Do diploma’s nationaal (Gup) en internationaal (Dan) erkend; 
• Kun je meedoen aan I.T.F. evenementen (o.a. Nationale kampioenschappen en I.T.F. 

dagen) in binnen- en buitenland; 
• Heb je de mogelijkheid tot deelname aan Danexamens 
• Krijg je les in de juiste en correcte I.T.F. stijl, van een leraar die op de hoogte is van de 

nieuwste ontwikkelingen in deze stijl. 
 

De bondscontributie bedraagt € 25,00 voor jeugdleden (t/m 12 jaar) en € 30,00 voor 
junioren en senioren (13 jaar en ouder) per jaar. 

 

 

Algemene voorwaarden lidmaatschap I.T.F. Nederland 

1. Het lidmaatschap van I.T.F. Nederland loopt van het moment van inschrijven tot 1 
kalenderjaar later. Het lidmaatschapsgeld wordt na aanmelding, jaarlijks 
automatisch afgeschreven van het door u opgegeven bank- of gironummer op het 
machtigingsformulier.  

2. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Bij 
herhaling van niet te innen contributiegelden zullen tevens eventuele administratie-
incassokosten bij u in rekening worden gebracht. Ook houden wij dan het recht om u 
toegang te ontzeggen tot activiteiten georganiseerd door I.T.F. Nederland totdat het 
verschuldigde bedrag is voldaan, uw contributie betalingsperiode loopt echter wel 
gewoon door.  

3. Een lidmaatschap wordt na de contractdatum stilzwijgend verlengd met eenzelfde 
contractperiode tegen het tarief dat voor de nieuwe periode is vastgesteld. Wilt u 
geen automatische verlenging van de contractperiode, dan heeft u de mogelijkheid 
om voor aanvang van de nieuwe contractperiode aan te geven dat u uw 
lidmaatschap wilt beëindigen. 

4. Opzegging van uw lidmaatschap kan voor aanvang van de nieuwe contractperiode 
worden doorgegeven. Alle opzegging na aanvang van deze periode kunnen niet 
meer in behandeling worden genomen.  

5. Eventueel al geïnde contributiegelden dienen door het lid zelf te worden 
teruggeboekt. Dit kan men doen bij zijn/haar bank tot 56 kalenderdagen na incasso. 

6. Opzegging van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij uw leraar. Indien u opzegt 
dan geldt uw lopende contract eindperiode als laatste trainingsdag en betaaldag. U 
dient rekening te houden met een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand. 
Na opzegging van uw lidmaatschap kunt u geen aanspraak maken op eerder 
betaalde inschrijfgelden, contributies of enig andere tegoeden.  

7. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap gedurende uw contractperiode is dus 
in geen enkel geval mogelijk. U dient uw volledige contractduur en periode uit te 
dienen.  

8. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk stopgezet worden voor vakanties, korte ziekten 
/ blessureperiode e.d..  

9. I.T.F. Nederland houdt zich het recht om de prijzen op jaarbasis te wijzigen / verhogen 
op grond van economische ontwikkelingen, levenstandaard, omzetbelasting, etc. 

10. De contributie van I.T.F. Nederland is onderverdeeld in twee leeftijdscategorieën 
namelijk tot en met 12 jaar en 13 jaar en ouder.  

Het inschrijfformulier/machtigingskaart en het daarbij behorende lidmaatschap zijn strikt 
persoonlijk en in geen enkel geval overdraagbaar aan derden. 


