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10 beurtenkaart  

Richtlijnen en regels 

 
 
 
 
 

- Prijzen vermeld op de kaarten zijn per activiteit*. Ook als u niet de volledige tijdsduur van de 
sessie aanwezig bent, betaalt u voor een volledige sessie. 
 

- De kaarten zijn op naam en kunnen niet worden doorgegeven. 
 

- De kaart blijft geldig over verschillende academiejaren zolang de prijzen niet wijzigen. 
 

- Bij verlies van de kaart wordt deze niet vergoed/vervangen. U dient een nieuwe kaart aan te 
schaffen. 
 

- De kaart dient bij aanvang van de desbetreffende activiteit te worden gevalideerd. Dit door de 
lesgever/verantwoordelijke van de sessie. 
 

- Kaarten kunnen aangekocht worden bij Grete / Miranda / Nicole Faes. Deze dienen cash 
betaald te worden. Je kaart is pas geldig na betaling en handtekening van één van 
bovenvermelde personen. 
 

- Bij vragen rond deze kaarten kunt u mailen naar promo@araumidaiko.com. Alle richtlijnen en 
regels kan u ook altijd terugvinden op de trainingswebsite. 

 
 
 
*Over welke activiteiten gaat het: 
 

- Uchi komi:  2€ (per sessie van 30’) 
- Tanuki:  2€ (per sessie van 30’) 
- Taikidoki drill: 2€ (per sessie van 30’) 
- Kyoku:  15€ voor een nieuw stuk,  7,5€ voor een herhalingsstuk 
- Selftraining:  2€ (per sessie van 60’) 
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