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Algemene voorwaarden Shidoshi-do Shotokan Karate-do 

 

 

 

1. Doorlooptijd en wijziging abonnementsvorm 

 

1.1 De looptijd van onze halfjaar (starterspakket en regulier) en kwartaal abonnementen 

worden na het einde van de abonnementsperiode stilzwijgend verlengd.  

 

Bij stilzwijgende verlenging krijgt u telkens één dag na het verlopen van de 

opzegtermijn van de aflopende abonnementsperiode een e-mail met daarin de factuur 

voor de nieuwe abonnementsperiode en de link naar de iDEAL betaalpagina. Met 

deze link kunt u uw factuur voor de nieuwe abonnementsperiode betalen; 

 

1.2 Voor onze jaarabonnementen hebben we een aparte procedure. 

Onze jaarabonnementen (starterspakket en regulier) worden niet stilzwijgend 

verlengd. Bij onze jaarabonnementen krijgt u van ons 6 weken vóór het einde van de 

lopende abonnementsperiode per e-mail bericht. 

 

Nadat wij dit e-mail bericht aan u hebben verzonden, heeft u 14 dagen de tijd om het 

jaarabonnement te veranderen in een kwartaal of halfjaar abonnement (zie 1.3), of om 

het abonnement via ons online opzegformulier, op te zeggen. 

 

Als wij in deze 14 dagen geen bericht van u hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat 

u weer een jaarabonnement bij ons wilt afnemen. In dit geval sturen wij u direct na 

deze 14 dagen een nieuw factuur voor het nieuwe jaar. 

 

1.3 Bij ons kunt u 1x per jaar, natuurlijk van abonnementsvorm veranderen.  

Als u bijvoorbeeld bij de inschrijving ervoor heeft gekozen om per kwartaal te betalen 

en u wilt later per halfjaar of per jaar gaan betalen of andersom, moet u dit één 

kalendermaand vóór het einde van het lopende abonnementsperiode aan ons 

doorgeven, zodat wij dit op tijd kunnen verwerken.  

 

Het nieuwe abonnementsvorm gaat in vanaf de eerste dag van de nieuwe 

abonnementsperiode. Hieronder kunt u twee voorbeelden lezen.  

 

Nadat de wijziging door ons is verwerkt, krijgt u van ons binnen 5 werkdagen  

per e-mail een bevestiging van de door ons verwerkte wijziging. 

 

1.4 Voorbeelden: 

Voorbeeld 1 U betaalt nu per kwartaal maar u wilt per halfjaar gaan betalen: 

- uw huidige abonnementsperiode eindigt op 31 maart 

- u moet uw wijziging vóór 1 maart aan ons doorgeven 

- het nieuwe abonnementsvorm gaat in per 1 april 

 

Voorbeeld 2 U betaalt nu per halfjaar maar u wilt per kwartaal gaan betalen: 

- uw huidige abonnementsperiode eindigt op 16 juli 

- u moet uw wijziging vóór 16 juni aan ons doorgeven 

- het nieuwe abonnementsvorm gaat in per 17 juli 
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2. Betalingsverplichting & betaling van abonnementen en/of materialen 

 

2.1 Bij het versturen van onze digitale inschrijfformulier op de website gaat u, vanaf de inschrijving 

tot wanneer u het abonnement opzegt, automatisch een betalingsverplichting aan voor het 

abonnement dat u zelf heeft gekozen; 

 

2.2 De prijzen van de verschillende abonnementen van Shidoshi-do kunt u raadplegen op 

https://shidoshi-do.nl/abonnementen; 

 

   

2.3 Voor de betaling van het abonnement krijgt u van ons elk kwartaal/ halfjaar/ jaar (afhankelijk 

van welk abonnementsvorm u heeft gekozen) een e-mail met daarin de factuur in PDF formaat 

en een link naar onze iDEAL betaalpagina.  

 

Zo weet u altijd over welke periode u voor het abonnement betaalt, wat de kosten zijn en kunt u 

gemakkelijk en veilig via uw eigen bankomgeving het abonnement bij ons betalen.  

Na een succesvolle iDEAL betaling wordt het juiste bedrag van uw rekening afgeschreven; 

 

 

2.4 U dient de betaling van onze facturen (karate abonnement en/of materialen) binnen 14 dagen na 

ontvangst van de iDEAL link aan Shidoshi-do te voldoen. De iDEAL link ontvangt u van ons 

altijd per e-mail; 

 

 

2.5 Bij Shidoshi-do krijgen gezinnen die meer dan één karatelid inschrijft, een gezinskorting. 

Wanneer er meer dan één gezinsleden zich inschrijven, krijgt het 2e, 3e, etc. gezinslid ieder 

25% korting op het abonnement naar keuze. Het oudste gezinslid betaalt altijd het volledige 

abonnementsgeld. 

 

De gezinskorting verwerken wij nadat de inschrijving bij ons is binnen gekomen en vermelden 

wij altijd op alle facturen die u van ons krijgt, zolang er twee of meer gezinsleden bij ons een 

karate abonnement hebben. 

 

Nadat wij uw inschrijfformulier hebben ontvangen verwerken wij uw inschrijving binnen  

5 werkdagen en krijgt u van ons een e-mail met daarbij de factuur in PDF met daarin een 

overzicht van de te betalen abonnementsgeld + de eventuele gezinskorting; 

 

 

2.6 Als u voor één van onze starterspakketten kiest, blijft het gratis karatepak en indien van 

toepassing, alle meegeleverde (bescherm) materialen zoals bijv. vuistbeschermers, eigendom 

van Shidoshi-do, totdat u de eerste factuur volledig betaald heeft. Na volledige betaling van de 

eerste factuur zijn en blijven deze producten uw eigendom.  
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3. Procedure achterstallige betaling facturen 

 

3.1 Vooropgesteld geldt dat u na het versturen van het digitale inschrijfformulier een 

betalingsverplichting heeft naar Shidoshi-do, zoals in paragraaf 2.1 staat vermeld;  

 

3.2 Indien de eerste factuur niet binnen onze standaard betalingstermijn van 14 dagen aan ons is 

voldaan, krijgt u van ons aansluitend per e-mail een betalingsherinnering, welke u na ontvangst 

binnen 10 dagen aan ons dient te voldoen; 

 

3.3 Indien u de 1e betalingsherinnering niet binnen 10 dagen aan Shidoshi-do heeft voldaan, heeft u 

een achterstand van de betaling van de factuur. 

 

Als u een achterstand heeft in de betaling wordt het betreffende karatelid niet meer in de 

karateles toegelaten, totdat de factuur volledig is voldaan. De Sensei/ Sempai stellen wij hiervan 

op de hoogte; 

 

3.4 Wanneer de 10 dagen van de 1e betalingsherinnering zijn verstreken, ontvangt u aansluitend per 

e-mail een 2e betalingsherinnering waarbij u de factuur binnen 5 dagen moet betalen.  

Indien de factuur daarna alsnog niet op tijd betaald is, zijn wij genoodzaakt om de openstaande 

factuur uit handen te geven aan ons incassobureau. 

 

Zodra wij de openstaande factuur uit handen hebben gegeven aan ons incassobureau kunnen wij 

daar niets meer aan veranderen en verloopt de betaling daarna via het incassobureau en komen 

de incassokosten bovenop de openstaande factuur; 

 

3.5 * Let op! *   Zodra wij ons incassobureau hebben ingeschakeld moet u ons  € 75,-  aan 

aanmaningskosten betalen, om de arbeidsintensieve incassotraject te vergoeden. Deze kosten 

komen bovenop de openstaande factuur en bovenop de incassokosten.  

 

 

4. Proeflessen 

 

4.1 Alle geïnteresseerde mensen kunnen bij Shidoshi-do gratis en vrijblijvend twee proeflessen 

meedraaien om te ervaren of Karate-do iets voor hen is. Daarna kunnen zij besluiten of zij een 

abonnement willen nemen om bij Shidoshi-do verder te gaan met de karatelessen; 

 

4.2 Kinderen die in het lopende/ huidige schoolseizoen hebben deelgenomen aan de  

Spurd JeugdSportPas kunnen in hetzelfde schoolseizoen geen gebruik maken van de 2 gratis  

proeflessen. 

 

Na de vijf weken Spurd JeugdSportPas kunnen deze kinderen besluiten of zij door willen gaan 

met de karatelessen en kunnen de ouders voor hun kind(eren) bij Shidoshi-do een abonnement 

afnemen. 
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5. Houding en gedrag karateleden 

 

5.1 Alle karateleden dienen tenminste 10 minuten vóór aanvang van de karateles aanwezig te zijn; 

 

5.2 Alle apparaten die geluid kunnen maken, (zoals smartphones en tablets) die eigendom zijn van 

karateleden of aanwezige toeschouwers en tevens van de Sensei of Sempai, moeten vóór 

aanvang van elke les in de stille of trilmodus worden gezet; 

 

5.3 Wanneer een karatelid tijdens een karateles toch bereikbaar moet zijn in geval van een 

(mogelijke) noodsituatie, mag het geluid worden aangezet nadat de Sensei of (bij afwezigheid 

van de Sensei) de Sempai (assistent leraar), daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

De toestemming geldt dan alleen voor de betreffende karateles; 

 

5.4 De Japanse begroetingsceremonie/ meditatie bij het begin en einde van elke karateles dient 

gerespecteerd te worden door zowel alle karateleden als alle aanwezige toeschouwers. 

Tijdens de begroetingsceremonie/ meditatie dient er volledige stilte te zijn in de Dojo; 

 

5.5 Alle karateleden hebben vóór, tijdens en na elke karateles een vriendschappelijke en 

respectvolle houding tegenover elkaar en de Sensei of Sempai; 

 

5.6 Wanneer een karatelid een medische indicatie heeft, (bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte, voet 

en/ of huidziekte, suikerziekte, epileptische aanvallen, ADHD, autisme of een andere medische 

indicatie) dient dit op het inschrijfformulier te worden vermeld.  

 

Het is voor de Sensei, de Sempai (assistent leraar) en voor het bestuur uiterst belangrijk dat wij 

kennis hebben van de medische gezondheid/ indicatie van elk karatelid en de aard van zijn/ haar 

medische gezondheid/ indicatie kennen. Alleen dan kan Shidoshi-do rekening houden met een 

medische indicatie van een karatelid; 

 

 

5.7 Karateleden die verkouden zijn, dienen tijdens elke karateles zelf voorzorgsmaatregelen te 

treffen om te voorkomen dat zij andere karateleden, de Sensei, Sempai en of aanwezige 

toeschouwers besmetten/ aansteken; 

 

5.8 Alle aanwijzingen van de Sensei en of Sempai dienen respectvol te worden opgevolgd; 

 

5.9 Alle karateleden en ouders/ verzorgers dienen de Dojo Kŭn (huisregels Karate-do)  

te kennen, welke zijn beschreven in het document: 

Dojo Kŭn - Huisregels Karate-do V1.0.pdf  

 

Dit document ontvangt u van ons na inschrijving per e-mail;   
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5.10     De Sensei of (bij afwezigheid van de Sensei) Sempai heeft het recht om karateleden die de  

Dojo Kŭn regels niet respecteren/ naleven en/of bij wanordelijk of ongedisciplineerd gedrag, 

voor een bepaalde tijdsduur op de bank/ apart te zetten en deelname aan de karateles voor een 

bepaalde tijdsduur te staken; 

 

 

5.11     Wanneer een karatelid na 2x op de bank/ apart te hebben gezeten nogmaals dergelijk 

storend gedrag vertoond, is de Sensei of Sempai (alleen bij afwezigheid van de Sensei) 

bevoegd om de betreffende karatelid de toegang tot de Dojo te ontzeggen en naar huis 

te sturen. Dergelijk gedrag wordt bij Shidoshi-do dan ook niet geaccepteerd; 

 

 

5.12     Wanneer een karatelid agressief en of gevaarlijk gedrag vertoond en/of waarbij het  

betreffende karatelid het risico neemt om een ander karatelid, de Sensei, Sempai of een 

toeschouwer opzettelijk te verwonden, wordt het betreffende karatelid de toegang tot de Dojo 

onmiddellijk ontzegd. 

 

De Sensei of Sempai zal melding maken bij het bestuur waarna zij een melding maken bij de 

politie en kunnen besluiten het lidmaatschap van het betreffende karatelid per direct te 

beëindigen zonder restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld en de toegang tot de Dojo 

voorgoed te ontzeggen. Het karatelid is vanaf dat moment niet meer welkom bij de karatelessen 

of andere activiteiten van Shidoshi-do; 

 

 

5.13     Karateleden dienen 8 weken vóór een Kyu (band) examen iedere les aanwezig te zijn,  

om optimaal voorbereid te kunnen worden op het Kyu examen. Wanneer een karatelid in deze 

periode toch een les moet missen, moet dit door het karatelid of zijn/haar ouders/ verzorgers 

tijdig bij de Sensei of (bij afwezigheid van de Sensei) bij de Sempai  

worden gemeld; 

 

 

5.14     Alle karateleden mogen geen enkel geleerde Karate-do techniek buiten de Dojo  

gebruiken of aan een ander overbrengen/ onderwijzen. Alleen in uiterste nood of 

levensbedreigende situaties en alleen ter zelfverdediging van aanvallen mag Karate-do worden 

gebruikt. Meer informatie hierover leest u in het document:  

Dojo Kŭn - Huisregels Karate-do V1.0.pdf 

 

 

6. Schoolvakanties en feestdagen 

 

Tijdens alle officiële door de Rijksoverheid opgelegde schoolvakanties (regio Noord) én alle 

officiële nationale feestdagen zijn er geen karatelessen, tenzij er door het bestuur van Shidoshi-do 

per e-mail een uitzondering is gecommuniceerd. 
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7. Houding en gedrag toeschouwers bij karatelessen 

 

Wij hebben een open beleid als het gaat om het bijwonen/ toeschouwen van karatelessen.  

U mag als ouder/ voogd/ opa’s en oma’s/ ooms en tantes altijd bij iedere karateles blijven kijken, tenzij 

er door de Rijksoverheid een beperking is opgelegd, bijv. bij een pandemie. 

 

Wij hebben een aantal gedragsregels waar u zich iedere karateles aan dient te houden: 

 

7.1 Zet al uw mobiele apparaten altijd vóór de start van elke karateles op stil of op trillen; 

 

7.2 Indien u tijdens een karateles gebeld wordt en het gesprek moet beantwoorden, loopt u eerst de 

Dojo (zaal) uit, waar u vervolgens op de gang of buiten (dus niet in de kleedkamer(s), uw 

telefoongesprek kunt voeren; 

 

7.3 Vermijdt lange gesprekken met een andere toeschouwer in de Dojo; 

 

7.4 Als u toch iets aan een andere toeschouwer wil vertellen doet dit dan altijd fluisterend; 

 

7.5 Als u een keer een misstand of pesterijtje bij karateleden onderling heeft geconstateerd waarvan 

u denkt dat de Sensei of de Sempai (assistent leraar) dit gemist zou hebben, kaart dit dan na de 

karateles bij de Sensei of de Sempai aan. 

 

Om de karateles niet te verstoren en de autoriteit bij de Sensei of de Sempai te houden, 

verzoeken wij u vriendelijk om dit niet tijdens de karateles aan te kaarten. 

 

In de meeste gevallen heeft de Sensei of de Sempai dit zelf al geconstateerd en zal hij/ zij daar 

tijdens de karateles direct een passende actie op ondernemen. 

 

7.6 Geef tijdens een karateles zelf absoluut geen aanwijzingen aan uw eigen kind en zeker niet 

aan een kind van een ander, ondanks dat u dit vast goed bedoeld. 

 

Onze KBN Rijkserkend leraar weet heel goed wat hij doet en wil absoluut voorkomen dat 

kinderen van u of van een ander, technieken op een verkeerde manier aanleren. 

De enige die tijdens een karateles aanwijzingen geeft is onze KBN Rijkserkend leraar, een 

gastleraar en/of een Sempai (assistent leraar). 

 

De reden hiervoor is omdat ieder verkeerd aangeleerd techniek of stand, uw kind en de leraar/ 

assistent leraar ontzettend veel extra tijd en energie kost om het verkeerde daarna weer af te 

leren. Dit verstoord het leer- en ontwikkelproces van uw kind en de kind(eren) van een ander 

gezin.  

 

Daarom dienen toeschouwers zich tijdens elke karateles ten alle tijden afzijdig te houden als het 

gaat om het geven van aanwijzingen; 



 

  
             Pagina 7 van 12     versie 4.3 

 

7.7 Bij een ongelukje of een valpartij waarbij uw kind op dat moment pijn heeft en/of een kleine 

verwonding daarbij heeft opgelopen, begeleidt de Sensei of de Sempai uw kind naar u toe. 

 

 U kunt uw kind dan even verzorgen. Mocht er verband nodig zijn of een pleister, heeft   

 de Sensei of de Sempai altijd zijn/ haar EHBO doos bij zich.  

 De Sensei en/of de Sempai zal dan zorgen voor verband of een pleister. 

 

 

8. Deurbeleid en aanvang bij karatelessen 

 

Bij Karate is discipline één van de speerpunten en tradities van de Japanse vechtkunst, waar “op tijd 

komen” ook onder valt. Discipline vinden wij bij Shidoshi-do daarom ook heel belangrijk. 

 

Om die reden wordt bij zowel de jeugdgroep als de volwassenengroep, te laat komen zonder 

berichtgeving vóór de start van een karateles, niet geaccepteerd. 

 

Alle jeugd én volwassenen dienen ten alle tijden uiterlijk 5 minuten vóór de start van elke karateles 

omgekleed in de Dojo aanwezig te zijn. 

 

 

Als een jeugd of volwassene karatelid de zaal binnenkomt terwijl de groetceremonie of de karateles 

al is begonnen, is men te laat en wordt het karatelid niet meer in de les toegelaten.  

Het karatelid (en indien van toepassing, ook de ouders) dient dan in dat geval de Dojo zonder 

discussie direct te verlaten.  

 

Indien een karatelid of ouders vóór de start van een karateles via de Shidoshi-do Groepsapp of  

e-mail van te voren hebben aangegeven dat men een keer iets later is, wordt dit een keer gedoogd. 

 

Het moet hier wel gaan om een uitzondering. Structureel wekelijks van te voren berichtgeven dat 

men later komt, wordt eveneens niet geaccepteerd. 

 

 

9. Ouders samen met eigen kind(eren) meetrainen 

 

Wij bieden ouders van kinderen die bij ons trainen de mogelijkheid om tijdens het lesuur van de 

jeugd, maximaal een halfjaar (zes maanden aaneengesloten) samen met hun kind(eren) bij ons te 

trainen. Na dat halfjaar zullen de ouders automatisch doorstromen naar de volwassenengroep. 

 

De ouders die hier gebruik van maken moeten zich daarbij bewust zijn van het feit dat zij ook met 

andere kinderen van andere ouders trainen en daarom de kracht van hun stoot- en trapkracht daarop 

moeten aanpassen. 

 

Bij klachten van kinderen of van betreffende ouders dat het contact met/ bij kinderen te hard is,  

zal Sensei Antonio dit met de betreffende ouder dat meetraint bespreken.  

 

Bij herhaling wordt de mogelijkheid om met eigen kind(eren) mee te trainen in overleg bij diegene 

ingetrokken en moet de betreffende ouder direct doorstromen naar de volwassenengroep. 
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10.   Verplichting ouders – helpen met neerleggen van de Tatami mat 

 

Net als alle andere sportverenigingen kan ook onze karateschool niet draaien zonder hulp van 

vrijwilligers. 

 

10.1 Om te zorgen dat de jeugdles iedere woensdag op tijd kan beginnen zijn de ouders van kinderen 

die op de woensdagen trainen, verplicht om minimaal één woensdag per maand te helpen bij 

het neerleggen van de Tatami mat. 

 

 Iedere 2e of 3e week van de maand zorgen wij ervoor dat er in de Dojo een   

 inschrijflijst rondgaat waar betreffende ouders op kunnen aangeven wanneer/ op welke   

 woensdagen zij komen helpen. 

 

Zodra het rooster van de nieuwe maand volledig gevuld is, deelt het bestuur het nieuwe rooster 

via de Shidoshi-do Groepsapp met alle ouders. 

 

10.2 Vrijstelling 

De ouders van kinderen die niet op de woensdagen trainen zijn vrijgesteld van deze verplichting 

en hoeven zich daarom niet in te schrijven, zolang het kind niet op de woensdagen traint.  

Zodra dit wél het geval is of wordt, vervalt voor deze ouders de vrijstelling. 

 

 

11.   Beschermingsmaterialen Karate-do 

 

11.1 Alle karateleden zijn verplicht om tijdens alle karatelessen en tijdens blauwe bruine 

bandexamens, bij Jiyu Kumite (vrij gevecht) vuist- en gebitbeschermer te dragen. 

 

Andere beschermingsmaterialen zoals kruisbescherming en borstbescherming zijn niet 

verplicht, maar adviseren wij alle karateleden vanaf 13 jaar en ouder om te dragen. Het trainen 

zonder kruisbescherming of borstbescherming is geheel op eigen risico. 

 

Iedere karatelid of ouders/ verzorgers dienen de vuistbeschermers zelf bij ons of in een andere 

(web)winkel aan te schaffen en bij iedere karateles mee te nemen. Indien gewenst, zijn de 

kruisbescherming en borstbescherming ook via ons te bestellen. 

 

11.2 Shidoshi-do heeft over alle producten die wij aan onze eigen karateleden verkopen, geen 

winstoogmerk. De korting die wij als karateschool bij onze leveranciers krijgen, berekenen wij 

door aan onze eigen karateleden en ouders zodat zij van deze korting profiteren. 

 

Dit is bij de oprichting van Shidoshi-do door de oprichter in de statuten bepaald. 

 

Kijk voor meer informatie op: 

https://shidoshi-do.nl/overige-kosten-kbn-en-materialen. 
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12.   Lidmaatschap Karate-do Bond Nederland en Kyu (band) examens 
 

Een lidmaatschap bij de Karate-do Bond Nederland (KBN) geeft een karatelid toegang tot leuke 

karate evenementen welke in een aantal gevallen op vertoon van het KBN Karate-paspoort, gratis 

zijn of krijgt men flinke kortingen hiervoor. 

 

Op https://shidoshi-do.nl/lidmaatschap-karate-do-bond-nederland leest u wat de KBN is, 

wat een lidmaatschap bij de KBN zoal inhoud en waarom het hartstikke leuk is om lid te zijn van de 

KBN. 

 

 

Shidoshi-do is als karateschool aangesloten bij de Karate-do Bond Nederland (KBN). 

Doordat wij zijn aangesloten bij de KBN zijn de diploma’s van onze eigen Kyu (band) examens 

nationaal en internationaal door de KBN én het NOC*NSF erkend en geaccrediteerd.  

 

Omdat wij bij de KBN zijn aangesloten waardoor u en/of uw kind(eren) kan blijven profiteren van 

de vele voordelen ervan, hebben wij een KBN lidmaatschap gekoppeld aan onze eigen  

Kyu examens. 

 

 

Dit betekent dat als u en/of uw kind(eren) bij ons ieder jaar een Kyu examen wil afleggen, lid moet 

worden van de KBN. In dat geval moet u voor uzelf en/of voor uw kind(eren) uiterlijk vóór mei 

van het lopende jaar, een KBN lidmaatschap aanvragen.  

 

Op https://shidoshi-do.nl/overige-kosten-kbn-en-materialen/#kbn leest u wat de jaarlijkse kosten 

zijn van een KBN lidmaatschap. 

 

 

Ieder jaar doet het bestuur bij de KBN een administratieve check op de actualiteit en 

geldigheid van ieder zijn/ haar KBN lidmaatschap. 

 

 

Indien u en/of uw kind(eren) ieder jaar een Kyu examen bij ons wil afleggen, moet u en/of uw 

kind(eren) dus ieder jaar lid zijn/ blijven bij de KBN, zolang u en/of uw kind(eren) bij Shidoshi-do 

traint. 

 

Zonder een KBN lidmaatschap kunt u en/of uw kind(eren) overigens natuurlijk wel gewoon bij ons 

blijven trainen, maar dan kunt u en/of uw kind(eren) bij ons geen examen(s) afleggen voor een 

hogere band. 
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13.   Kyu (band) examens bij Shidoshi-do 

 

13.1  Shidoshi-do organiseert jaarlijks minimaal 1x een bandexamen voor een Kyugraad. 
 Het Kyu examen worden ieder jaar altijd in de periode juni/ juli gepland; 

 

13.2  Alleen leden met een actuele/ lopende KBN lidmaatschap kunnen bij ons een                            
 (band)examen afleggen. Ieder jaar voeren wij medio mei een controle hierop uit; 
 

13.3  Aan de hand van vijf criteria bepaalt Sensei Antonio wie een (band) examen kan   
 afleggen en voor welke Kyu graad (bandkleur). De vijf criteria kunt u terugvinden op      

 deze pagina: https://shidoshi-do.nl/examens; 

 

 
13.4  Alleen leden die van Sensei Antonio een officiële uitnodiging hebben ontvangen voor  

 deelname aan een (band)examen, kunnen daadwerkelijk deelnemen aan het examen; 

 
13.5  Tijdens alle blauwe en bruine bandexamens, is het bij het Jiyu Kumite (vrij gevecht)  

 examenonderdeel het dragen van vuistbeschermers verplicht; 
 

 

13.6  De kosten van een Kyu examen bedraagt  € 15,-  per examenkandidaat, 

 per Kyu examen. Voor dit bedrag krijgt u en/of uw kind(eren) direct na het behalen   

 van het examen, een nieuwe band en een door de KBN erkend diploma en verzorgen   

 wij (gratis) koffie/ thee met cake of koek; 

 

 

13.7  Mocht een examenkandidaat een keer onverhoopt niet slagen voor zijn/haar Kyu  

 (band) examen, dan volgt er géén restitutie van het examengeld. 

 

 

 

14.   Statuten Shidoshi-do Shotokan Karate-do 

 

14.1  De statuten van Shidoshi-do zijn door alle karateleden en ouders/ verzorgers van leden van  

 Shidoshi-do, ter inzage bij de Sensei. 

 

 

 

15.   Aansprakelijkheid Shidoshi-do 

 

15.1  Het bestuur, de Sensei of Sempai van Shidoshi-do Shotokan Karate-do zijn niet aansprakelijk  
voor verlies, diefstal, persoonlijke en/of materiële schade in of buiten de Dojo, dat vóór- tijdens   

of na een karateles door een karatelid, Sensei, Sempai of door een onbekende dader is 

veroorzaakt.  
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16.   Opzegging abonnement Shidoshi-do 

 

16.1  Opzegging van het abonnement van Shidoshi-do dient minimaal één kalendermaand   

 vóór het einde van het lopende abonnementsperiode bij ons binnen te zijn. 

 Hieronder kunt u bij par. 16.5  daar twee voorbeelden van zien; 

 

16.2  Opzegging van het abonnement is alleen mogelijk via ons online opzegformulier:     

                                           https://shidoshi-do.nl/opzeggen 

 Opzeggingen die niet via het online opzegformulier (zie link) zijn ingediend, nemen  

 wij niet in behandeling en beschouwen wij van rechtswege als niet-opgezegd.  

 

16.3  Opzegging die via ons online opzegformulier zijn ingediend, worden door ons in   

 behandeling genomen en verwerkt, waarna u van ons binnen 5 werkdagen per e-mail   

 een bevestiging van de opzegging ontvangt; 

 

16.4  Het karatelid of ouders/ verzorgers is zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen    

 van het abonnement. Wanneer de opzegging te laat bij ons binnen is, treedt bij 

 kwartaal en halfjaar abonnementen de stilzwijgende verlenging van het abonnement    

 automatisch in werking. Voor het jaarabonnement geldt dit echter niet (zie par. 1.2). 

 

Als karatelid of ouders/ verzorgers van het karatelid hier bezwaar tegen maakt is het bestuur 

gerechtigd om te besluiten dat het abonnementsgeld van de nieuwe periode alsnog betaalt dient 

te worden. 

 

Het karatelid kan in dat geval voor de betaalde periode de karatelessen blijven volgen t/m het 

einde van de nieuwe abonnementsperiode; 

 

16.5  Voorbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 - uw huidige abonnementsperiode eindigt op 31 maart 

- u moet uw opzegging uiterlijk vóór 1 maart aan ons doorgeven 

- uw abonnement stopt per 1 april 

 

Voorbeeld 2 - uw huidige abonnementsperiode eindigt op 16 juli 

- u moet uw opzegging uiterlijk vóór 17 juni aan ons doorgeven 

- uw abonnement stopt per 17 juli 
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16.6  Als u het abonnement bij Shidoshi-do opzegt dan heeft u niet automatisch ook het    

lidmaatschap van de Karate-do Bond Nederland (KBN) opgezegd.  

 

Als u en/of uw kind(eren) helemaal stopt met karate dan bent u zelf verantwoordelijk voor het 

tijdig opzeggen van het lidmaatschap van de KBN. 

 

Als u en/of uw kind(eren) helemaal stopt met karate dan dient u zelf het KBN lidmaatschap 

vóór 1 december van het lopende jaar via de website van de KBN op te zeggen. 

 

Gaat u bij een andere karateschool verder met karate, dan hoeft u het KBN lidmaatschap niet 

op te zeggen. 

 

 

 

17.   Slotbepaling 

 

17.1  Alle karateleden en ouders/ verzorgers van leden dienen op de hoogte te zijn van deze   

 Algemene voorwaarden; 

 

17.2  Het bestuur van Shidoshi-do heeft indien het bestuur dat nodig acht, het recht om deze   

 Algemene voorwaarden te wijzigen om deze blijvend af te stemmen op het beleid van het   

 bestuur van Shidoshi-do en op de actuele ontwikkelingen in Nederland. 


