
LIDNUMMER:

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voorletters en achternaam      m / v

Roepnaam

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer Mobiel nr.

Geboortedatum                                  /             /

Bankrekening (IBAN).

E-mailadres

CURSUS OVEREENKOMST
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien niet wordt opgezegd een maand voor het verstrijken van de geabonneerde periode.

DE CURSUSGELDEN
De cursusgelden zijn gebaseerd op jaarbedrag (incl. B.T.W.) en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De vakanties zijn in de lesgelden opgenomen. De cursusgelden 

kunnen worden aangepast volgens richtlijnen van Min. v. Economische zaken. Indien u betaling per maand doet, kan dit alleen via automatische incasso. Door invulling van 

uw bank- of gironummer machtigt u ons voor automatische incasso van uw contributie.

AANSPRAKELIJKHEID
De sportschool is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen en gevolgen van ongevallen voor, tijdens of na het sporten.

ZON- en FEESTDAGEN, VAKANTIES
De sportschool is gesloten op zon- en officiële feestdagen. De vakanties vallen zoveel mogelijk tijdens de schoolvakanties.

VERZUIMDE LESSEN
Verzuimde lessen, in de periode dat de sportschool geopend is, kunnen alleen worden ingehaald in overleg met de docent en in dezelfde week. Wegens langdurige ziekte of 

overmacht kan het cursusgeld worden opgeschoven met inachtneming van een maand eigen risico. 

BEËINDIGING OVEREENKOMST
Bij het niet continueren van deze overeenkomst geldt een opzegtermijn van EEN MAAND voor het einde van de geabonneerde periode. Indien niet SCHRIFTELIJK of bij de 

BALIE is opgezegd wordt de overeenkomst stilzwijgend met dezelfde termijn als het voorgaande termijn verlengd. Indien men zich niet aan de in de sportschool geldende 

normen en regels houdt, behoud de directie zich het recht voor tot onmiddellijke opzegging. Opzeggingen zijn alleen geldig na ontvangst van een bewijs van opzegging (op 

aanvraag is een kopie van deze overeenkomst mogelijk).

Ondergetekende verklaart zich akkoord en bekend te zijn met bovenstaande overeenkomst.

Indien cursist minderjarig handtekening ouder/verzorger:   Handtekening:

Inschrijfdatum                /             / Abonnement

Tak van sport Evt. 2e sport

Sport op                                 dag om                      uur Sport op                                 dag om                      uur

Inschrijfgeld  €   voldaan op            /          / bij 

Cursusgeld tot                                 /             / €    voldaan op            /          / bij

Pas  €   voldaan op            /          / bij

Overige kosten, namelijk €    voldaan op            /          / bij  

Minimale contractsduur 

                    +
Totaal  € 

Geholpen door

Bij het invullen van uw emailadres verleent u toestemming tot het toezenden van acties en informatie van onze Club. 

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve 

doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Ja, ik word lid van JOEY’s en ga akkoord met 
de automatische incasso van € 29,95 per 
maand.

Bij inschrijving wordt tevens eenmalig € 29,95

administratiekosten in rekening gebracht.

CONTRIBUTIE


