ARJ

Inschrijfformulier
Gezondheidstoestand (lijdt U/ heeft U geleden aan epilepsie, diabetes, kortademigheid,
hart – of
zenuwaandoeningen, rugpijn of anders) Ja / Nee Indien ja s.v.p. toelichten
……………………………...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ondergetekende:
Voornaam

………………………………

Achternaam:

…………………………..

Geb. datum

………………………………

Geboren te

…………………………..

Adres

………………………………

Postcode

…………………………..

Woonplaats

………………………………

Email

…………………………..

Telefoon

……………………………...

Mobiel

…………………………..

D.m.v. dit inschrijfformulier heeft u zich verbonden met ARJ Trainingen voor de duur van een:
o
o
o
o

Maand
Kwartaal

€50,00 p/m
€45,00 p/m

Half jaar
Jaar

€40,00 p/m
€35,00 p/m

Overige vormen:
o Strippenkaart
o Losse les
•
•

•
•
•

•
•

€100,00 (10 lessen)
€15,00

Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient men een maand
opzegtermijn in acht te nemen.
In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen. Bij verhindering dient men
normaal door te betalen.
Lessen worden het hele jaar door gegeven, behalve op nationale feestdagen en tussen kerst
en Nieuwjaar. Gedurende deze dagen is er wel contributie verschuldigd
Betalingen zullen d.m.v. automatische incasso plaatsvinden. Contributie zal elke laatste week
van de maand worden afgeschreven. Let op, u betaalt een maand vooruit.
Wanneer men langdurig is geblesseerd en de les niet kan volgen dan is geen contributie
verschuldigd, mits men ons daar van tevoren schriftelijk van op de hoogte stelt. Zie ook de
algemene voorwaarden.
De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen
van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijke letsel daaruit voortvloeiende schade.
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en
alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door
hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich er bewust van dat het beoefenen van
bepaalde takken van sport risico`s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade
die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico
neemt. Tevens zal ondergetekende ARJ Trainingen en/of haar leiding en instructeurs
vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of toeziend voogd te
retourneren aan ARJ Trainingen.
Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en
diens verbintenis eenzijdig op te zeggen.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hierboven
beschreven en is in het bezit van een kopie van het bovenstaande reglement

KvK 53328981, IBAN NL40INGB0006422834 ARJ Trainingen
Onze algemene voorwaarden http://www.arjtrainingen.nl/over-ons/algemene-voorwaarden

Machtiging t.b.v. automatische incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ARJ Trainingen om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend een bedrag van €……….. van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van ARJ Trainingen
Bank/Giro IBAN-rekeningnr.

NL

0

Ten name van Dhr./Mvr.
Plaats
Ja, ik ga akkoord met automatische afschrijving en ik begrijp dat ik de contributie voor de volledige
abonnementstermijn verschuldigd ben.
Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden welke op deze website beschikbaar gesteld zijn ter inzage
(onderaan webpagina).

Handtekening …………………………………….
(handtekening ouders/ verzorgers indien minderjarig)

Datum………………………………

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt €15,00 en kan per kas, tevens per automatische incasso worden voldaan.
o

Betaling per automatische incasso.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ARJ Trainingen om eenmalige incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
eenmalig een bedrag van €15,00 van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
ARJ Trainingen
o

Betaling per kas.

Handtekening …………………………………….
(handtekening ouders/ verzorgers indien minderjarig)

Datum………………………………

ARJ Paraaf ontvangst ………………………………

FORMULIER INGEVULD EN ONDERTEKEND AFGEGEVEN AAN OF OPSTUREN NAAR
ARJ TRAININGEN “ BINCK 36 ”, BINCKHORST LAAN 36, 2516 BE DEN HAAG,
GEBOUW HANGAR36 ( LOCATIE H0.09)

KvK 53328981, IBAN NL40INGB0006422834 ARJ Trainingen
Onze algemene voorwaarden http://www.arjtrainingen.nl/over-ons/algemene-voorwaarden

