
HUISREGELS  

Stichting House of Wax Entertainment 
Onderdeel: F.I.G.H.T – Aanvullend regelement 

Fanatic International Gathering of Historical Talents 

Dit aanvullende regelement sluit aan bij de Huisregels van de stichting. Voor deelname aan het 

eerste evenement dienen ook deze huisregels doorgenomen en ondertekend te zijn. 

1. Deelname aan de lessen en evenementen bij F.I.G.H.T. is mogelijk vanaf 12 jaar. Dit geschied 

te allen tijde op eigen risico. F.I.G.H.T. is niet aansprakelijk te stellen voor ongevallen. De 

leden worden onderscheiden in de volgende categorieën: 

 Aspiranten 12 tot 16 jaar (training alleen met hout of waisters) 

 Junioren 16 tot 18 jaar (training met hout, waisters of staal in overleg met ouders) 

 Senioren 18 jaar en ouder (training met alle wapens) 

2. Na ontvangst van een volledig ondertekend regelement en inschrijfformulier kan er 

deelgenomen worden aan de lessen (met uitzondering van de proefles). 

3. Bij inschrijven betaalt u € 20,- inschrijfgeld en € 20,- voor de eerste vier (4) weken 

trainingskosten. 

4. De eerste maand stelt F.I.G.H.T. trainingswapens en beschermende materialen ter 

beschikking. 

 Na de eerste maand verwachten we van jou eigen beschermende handschoenen 

 Na drie maanden verwachten we van jou eigen keel protectie en een borstplaat 

 Na 1 jaar verwachten we van jou minimaal een eigen wapen te hebben aangeschaft 

(F.I.G.H.T. helpt graag met het aanschaffen van deze dingen, verwijzingen naar 

verkoop punten of hoe ze zelf te maken, dus vraag gerust) 

5. Het lesgeld bedraagt € 20,- per 4 weken. Bij uitval van reguliere les wordt een alternatieve les 

aangeboden.   

6. Opzeggen van het lidmaatschap moet persoonlijk en via mail gebeuren 

(fight@houseofwaxentertainment.com)  

7. Bij langdurige afwezigheid i.v.m. ziekte of een blessure bestaat de mogelijkheid het lesgeld 

tijdelijk te stoppen. 

8. Je wordt op de hoogte gehouden van lessen, invullingen en andere info voor de trainingen 

via de groepsapp en facebook pagina. Hier kan je ook terecht met vragen. 

9. Bij (vermoeden van) gebruik van alcohol of geestverruimende middelen/drugs/medicijnen 

voor en/of tijdens de lessen volgt les ontzegging. 

10. Je bent verplicht een eigen WA verzekering te hebben, en een goede 

ziektekostenverzekering wordt ook aangeraden. 

11. Het is mogelijk spullen op te slaan bij de trainingszaal, dit geschiedt op eigen risico. F.I.G.H.T. 

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan deze attributen. 

12. Met het oog op veiligheid hebben de instructeurs en hun assistenten ieder moment het recht 

mensen de toegang tot de lessen te ontzeggen. Aanwijzingen van de instructeurs en hun 

assistenten dienen ten alle tijden op gevolgd te worden.  

13. Bij F.I.G.H.T. is er geen plaats voor discriminatie, (seksuele) intimidatie, zinloos geweld en 

diefstal. Ieder hoort zichzelf te kunnen zijn en zich veilig te voelen, respect staat voorop. 
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Mocht dit geconstateerd worden dan volgt directe lesontzegging en nemen wij contact op 

met de verantwoordelijke autoriteiten. 

14. Afzegging van training uiterlijk een dag van te voren. 

15. Het is een lid van F.I.G.H.T. verboden om zonder voorafgaande toestemming van F.I.G.H.T. 

binnen een straal van 50 km rondom Breda een soortgelijke krijgskunst school op te zetten, 

binnen een jaar na opzegging van het lidmaatschap bij F.I.G.H.T. Bij overtreding is het lid 

schuldig aan F.I.G.H.T. een bedrag van € 500,-. 

16. Het lid gaat akkoord met geheimhouding van alles wat zij hier leren en hetgeen besproken 

wordt bij F.I.G.H.T. 

17. Veiligheidsregels: 

 Geen drugs of alcohol tijdens trainingen, gevechten, evenementen en shows. 

 Wij dienen op de hoogte gesteld te worden van medicatie gebruik (die evt. het 

reactievermogen kunnen beïnvloeden), dit i.v.m. de veiligheid tijdens het vechten 

voor iedereen en bij een ongeval. 

 Beschermende kleding basis en beschermende handschoenen. 

 Beschermende kleding bij sparren: 

1. Throat protector 

2. Borstkas protectie 

3. Scherm masker 1600NW 

4. Toque 

Of de middeleeuwse versie van het bovenstaande tijdens evenementen of shows. 

 Het veld wordt enkel betreden met een battle ready wapens. Scherpe wapens zijn bij 

training en evenementen op het veld niet toegestaan. 

 Eigen wapens/materiaal om mee te trainen graag in overleg ter controle. 

 Wat er op het veld of privé gebeurt; laat dit gescheiden. Frustraties of ruzies niet 

meenemen de les in of het veld op. 

 Mocht je iemand verwonden, verzorg deze persoon. En meld je bij de desbetreffende 

trainer of leidinggevende. Je laat de persoon niet alleen en helpt hem/haar naar de 

EHBO of ziekenhuis. Ben je hiertoe niet in staat dan geef je dit aan bij de 

desbetreffende trainer of leidinggevende en ga je pas weg als het probleem opgelost 

is. 

Gegevens F.I.G.H.T: 

Mail: fight@houseofwaxentertainment.com 

Lisa-Marie Vermeulen: 06 20088365 

Steven Heineman: 06 42094637 

Bij akkoord dit regelement ondertekenen door het lid (en ouder/voogd mits minderjarig) en F.I.G.H.T 

Datum: 

Handtekening en naam lid:    Handtekening en naam namens F.I.G.H.T: 

 

 

Handtekening en naam ouder/voogd: 
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Persoonlijke gegevens 
 

Volledige Voornaam :________________________________________________________________ 

Achternaam  :________________________________________________________________ 

Geboortedatum :________________________________________________________________ 

Adres   :________________________________________________________________ 

Woonplaats  :________________________________________________________________ 

Telefoonnummer :________________________________________________________________ 

 

Wie moeten we bellen in een noodsituatie? 
 

Naam   :________________________________________________________________ 

Telefoonnummer :________________________________________________________________ 

Wat is je relatie met deze persoon:_______________________________________________________ 

Medische gegevens 
We vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van persoonlijke omstandigheden (medicatie, aandoeningen) die van 

belang zijn voor je eigen veiligheid van jezelf en de andere F.I.G.H.T. leden. We vragen je daarom onderstaande 

vragen naar waarheid te beantwoorden. Met de ondertekening van dit document door een afgevaardigde van het 

stichtingsbestuur, verklaart deze de gegevens in vertrouwen te bewaren en alleen te gebruiken in een noodsituatie. 

o Ik gebruik geen medicatie en heb geen aandoening die van invloed is op mijn functioneren bij F.I.G.H.T. 

o Ik gebruik medicatie die van invloed kan zijn op mijn functioneren bij F.I.G.H.T. 

o Ik gebruik bloedverdunners 

o Ik heb een aandoening die van invloed kan zijn op mijn functioneren bij F.I.G.H.T. 

o Mogelijke andere informatie die van belang is? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

o Ik stel het op prijs als ik in een persoonlijk gesprek een toelichting kan geven. 

 

Hierbij verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld te hebben: 

Datum  :___________________________________________________      

Plaats  :___________________________________________________ 

Handtekening : 

 

Hierbij verklaar ik bovenstaande gegevens in vertrouwen te behandelen en alleen in een noodsituatie te 

gebruiken: 

Datum  :__________________________________________________ 

Plaats  :__________________________________________________ 

Namens leiding F.I.G.H.T (naam):_______________________________ 

Handtekening: 


