• Voorletters
• Roepnaam
• Naam
• Geslacht*
• Adres
• Postcode/Woonplaats
• Geboortedatum
• Telefoon
• Mobiel
• Tak van Sport*
• Aantal lessen*
• Locatie*
• Inschrijfdatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

☐ Man

☐ Vrouw

☐ Judo ☐ Jiu-Jitsu ☐ Zelfverdediging
☐ 1x
☐ 2x
☐ Onbeperkt
☐ Etten-Leur ☐ Roosendaal ☐ Bergen op Zoom
* Vink aan wat voor u van toepassing is.

• E-mailadres
:
• Tel. In geval van nood :
• Wenst te betalen per*:

☐ Kwartaal ☐ Jaar
Doorlopende machtiging

SEPA

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
IBAN:
BIC (niet verplicht binnen NL):
Plaats en datum:

Handtekening :

INDIEN MINDERJARIG DE HANDTEKENING VAN OUDER OF VOOGD.

Graag horen wij van u als er medische omstandigheden zijn waarmee wij rekening kunnen houden.
Vergeet u niet om de ALGEMENE VOORWAARDEN aan de achterzijde te lezen
en deze voor akkoord te ondertekenen.

LESGELDEN met ingang van 1 januari 20181
Inschrijfkosten (eenmalig):
Vaste kosten pér factuur:
JUDO
JIU-JITSU
Twee keer trainen
Onbeperkt trainen
1
2
3
4

€ 15,00
€ 3,00
€ 240,00
€ 245,00
€ 340,00
€ 385,00
€ 400,00
€ 445,00

p/jaar2
p/jaar2
p/jaar2
p/jaar2
p/jaar2
p/jaar2

>
>
>
>

€ 64,00 p/kwartaal3
€ 65,00 p/kwartaal3
kleuters/jeugd/junioren
senioren4
kleuters/jeugd/junioren
senioren4

Wijzigingen in contributie voor het nieuwe jaar worden uiterlijk op 20/9 van het lopende kenbaar gemaakt.
Bedragen per jaar worden geïnd in januari voor het lopende jaar.
Contributie per kwartaal wordt geïnd in januari, april, juli en oktober.
Een senior lid ben je vanaf het kalenderjaar waarin cursist 16 jaar wordt.

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk.
2. U volgt de trainingen op eigen risico. De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of letsel,
of wegens het verlies van de in de locaties achtergelaten kleding of persoonlijke bezittingen.
3. Adreswijzigingen en overige wijzigingen in de aanmeldingsgegevens geeft u schriftelijk aan ons door. Voor een vlotte
administratieve afwikkeling draagt u er zorg voor dat u alle benodigde gegevens correct en op tijd meld.
4. De eerste contributiebetaling geschiedt binnen veertien dagen via de toegezonden factuur. De volgende betalingen
geschieden door automatische afschrijvingen;
5. Vakanties en feestdagen worden doorbetaald. In de schoolvakanties zijn er geen trainingen.
6. Uw opzegtermijn is één maand. Uw opzegging zal geschieden via een aangetekend schrijven aan het kantoor in
Sint-Oedenrode. Bij opzegging in de ene maand is de volgende maand opzegtermijn.
Deze maand moet alsnog doorbetaald worden; U krijgt hiervoor een factuur toegezonden.
7. Wegblijven zonder opzegging: De kosten van de trainingen moeten gewoon doorbetaald worden.
De opzegtermijn gaat in op het moment van afmelding als bedoeld in vorig artikel.
8. Een achterstallig bedrag aan verschuldigde contributie blijft invorderbaar, ook wanneer u zich inmiddels afgemeld
heeft.
9. Teruggave van trainingsgelden is niet mogelijk. Verzuimde trainingen moeten doorbetaald worden.
Alleen bij langdurige ziekte en mits op tijd gemeld aan het kantoor in Sint-Oedenrode kan een tijdelijke vrijstelling
worden verleend.
10.In zaken waarin dit reglement niet voorziet proberen wij een passende regeling te treffen.
11.Ik verklaar dat ik deze algemene voorwaarden heb gelezen en heb begrepen en ga hiermee akkoord.
(Onderteken hieronder voor akkoord.)

Onderteken hier voor akkoord.

