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Krijgskunsten 
       Tai Chi – Kung Fu – QiGong – Reiki - Meditatie 

VERKLARING 

Bovenstaande gegevens heb ik naar waarheid verstrekt. Ze blijven vertrouwelijk, worden niet online 
bewaard en niet gedeeld voor commerciele doeleinden. Alle training onderga ik voor eigen rekening 
en risico. Misbruik van het aangeleerde heeft directe verwijdering uit de school tot gevolg. Ik betaal het 
lesgeld (€135,- per kwartaal incl btw) op de eerste dag van de nieuwe kwartaalmaand per bank 
overschrijving op nummer:NL11 RABO 01594.54.859 tnv P.Seelen ovv van het desbetreffende 
kwartaal. 
Bij ziekte langer dan 28 dagen of ongeval (aangetoond) kan lesgeld worden stopgezet. Inhaallessen 
zijn altijd mogelijk in een andere groep. De opzegtermijn is 1 volle kalendermaand, waarover ik 
contributie doorbetaal. Opzegging doe ik schriftelijk. Bij geen bericht ontvang ik achteraf een rekening 
van de openstaande vordering verhoogd met de administratiekosten.  
De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontvreemding van mijn eigendommen. 
MIJN  HANDTEKENING                                 

                                                                                          
 Plaats, ……………………...................................         Datum,…………….............................................. 

   Nei Chia: Paul Seelen. Gecertificeerd Tai Chi en Qigong instructeur/Traditioneel Usui Reiki Master. 
                                    Gecertificeerd door Sifu Jesse Tsao, TaiChi Healthways.  
                                   Aangesloten bij NOC NSF en StichtingTaijiquan Nederland 
                        Rekeningnummer: NL11 RABO 01594.54.859 tnv P.Seelen / KvK: 54183529 

"           "                      "

Familienaam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon en e-mail

Heeft u bepaalde lichaamsbeperkingen(zwakke rug, knie, enkelbanden, astma etc) 
waarmee de instructeur(s) rekening dienen houden, zo ja, welke?: 
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