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ARAUMI DAIKO ACADEMIE 

ALGEMENE VOORWAARDEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 
 

Verantwoordelijkheid 

 Elke leerling neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. 

 Leerlingen jonger dan 14 jaar kunnen deelnemen mits begeleiding van een ouder en na overleg met Grete 
Moortgat.  

 
 

Voorwaarden  

 Het minimum aantal deelnemers per les is 8.  Bij onvoldoende inschrijvingen zal de les geannuleerd worden en 
zullen reeds betaalde lesgelden terugbetaald worden.   

 Het maximum aantal deelnemers per reeks is 20. Bij meer inschrijvingen zal een wachtlijst opgesteld worden, 
geordend volgens datum van betaling. 

 Elke leerling dient te beschikken over een eigen paar bachi. Deze zijn te verkrijgen aan €20,00 per paar.   

 Elke leerling dient lid te zijn van de vereniging.  Het lidgeld bedraagt €30,00 per jaar.  Meer informatie over de 
betaling onder paragraaf ‘Betaling lidgeld en lesgeld’.   

 
 

Trainingswebsite 

 Elke leerling die regelmatig de lessen bijwoont, krijgt -na ondertekening van een intentieverklaring- toegang 
tot de trainingswebsite.  Meer informatie over de registratieprocedure is te vinden op deze website: 
www.araumidaiko.com  

 
 

Bepaling lesniveau  

 Grete Moortgat bepaalt in samenspraak met de leerling welk lesniveau het meest geschikt is. 

 Het Taikidoki-programma is toegankelijk voor leerlingen vanaf niveau 2. 

 Het Feniks-programma is toegankelijk na uitnodiging van Grete Moortgat. 
 
 

Inschrijving 

 Inschrijven kan via de website www.fenikstaiko.be.  Het inschrijvingsformulier is te vinden onder het item 
‘Inschrijven’ van menu-item ‘Taiko Academie’.   Per lessenreeks dient een apart formulier ingevuld te worden 
en dienen telkens alle gegevens ingevuld te worden.   

 Inschrijvingen zijn pas definitief na het betalen van het lesgeld en het lidgeld.   

 Inschrijvingen voor het academiejaar 2015-2016 dienen geregistreerd en betaald te zijn vóór 31 juli 2015.  Meer 
informatie over de betaling onder paragraaf ‘Betaling lidgeld en lesgeld’.   

 Op 1 augustus 2015 zal beslist worden of een lessenreeks al dan niet kan doorgaan.  

 Bij inschrijving voor meerdere lessen of door meerdere leden van eenzelfde gezin kan een gunstregeling 
bekomen worden.  Voor een tweede -gelijktijdige- les of voor een tweede gezinslid kan een korting bekomen 
worden van 25%.  Voor een derde -gelijktijdige- les of een derde gezinslid kan een korting bekomen worden van 
50%.  Wie denkt aanspraak te kunnen maken op deze gunstregeling, dient zich te wenden tot Grete Moortgat.  

 Elke leerling verbindt zich ertoe een volledig academiejaar les te volgen.  Wanneer een leerling zijn opleiding 
toch stopzet of onderbreekt, kan geen lidgeld noch lesgeld teruggevorderd worden.   
 
 

Betaling lidgeld en lesgeld 

 Leden die les volgen in België betalen hun lesgeld en lidgeld op rekeningnummer  
BE33 0015 2486 4046 (BIC GEBABEBB) op naam van Araumi Daiko vzw, met vermelding van de naam van de 
leerling en de les(sen) waarvoor ingeschreven wordt. 

 Leden die les volgen in Nederland betalen hun lesgeld en lidgeld op rekeningnummer  

NL87 INGB 0001 8834 55 op naam van H.J.J. Thomas  (BIC INGBNL2A), met vermelding van de naam van de 

leerling en de les(sen) waarvoor ingeschreven wordt. 

 

http://www.araumidaiko.com/

