Formulier afdrukken

Shijak Taekwondo Haaglanden Baarssingel 12 2492 MG Den Haag Tel. 070- 3202220
E-mail info@shijak.nl K.V.K .NR. 27176672

TBN (Bond)NR 110305

Giro nummer 4274032

INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer

Woonplaats

E-mail

Geslacht

Man

Trainingsdag:

Vrouw

Lengte

Gewicht

Aantal trainingen per week

Locatie

VOORWAARDEN
De deelnemer dient zich te houden aan de clubregels van Shijak.
Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer/ouders/verzorgers om bij een verminderde gezondheidstoestand de
huisarts alvorens te raadplegen.
De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, hoewel dit getracht wordt te
voorkomen.Inschrijving bij TBN voor ongevallen verzekering is bij inschrijving verplicht,deze wordt automatisch bij lidmaatschap
aangevraagd.
Contributie dient per giro-incasso vooraf te geschieden.
Een contributieachterstand of ander verschuldigd bedrag kan geïnd worden door Shijak,tevens kunnen de lessen aan de
deelnemer worden stopgezet,totdat de achterstallige betaling is voldaan.
Beëindigen van de lessen per sportseizoen. Dit dient uitsluitend schriftelijk of per e-mail te geschieden met inachtneming
van 1 maand voor het beëindigen van het sportseizoen in juli.
Verplaatsing naar een ander lesuur of deelname aan een extra lesuur kan alleen schriftelijk of per e-mail worden
aangevraagd. Na goedkeuring kan men de training volgen bij het andere uur of extra lesuur.
Indien de lessen niet meer gevolgd worden, blijft lesgeld verschuldigd, totdat de schriftelijke- of e-mail opzegging bij de
administratie binnen is,en u hiervan een bevestiging heeft ontvangen.
Op officiële feestdagen is de sportschool gesloten. Tijdens schoolvakanties kunnen bepaalde lessen vervallen.
Bij ziekte vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
Inschrijfgeld a € 15,00 per deelnemer te voldoen.
Giro Incassoformulier Shijak TaekwondoHaaglanden tevens machtiging tot incidentele incasso

Gegevens betalende

Giro/bankrekening

Naam en voorletters
Adres:
Wil betalen per

Postcode:
Maand

Inschrijfgeld a 15 euro

Woonplaats

Op verzoek incidentele incasso t.b.v.trainingsbenodigdheden

Het bedrag zal rond de 1ste van de maand vooraf afgeschreven worden van Uw bank of gironummer t.n.v. Shijak
gironummer 4274032. Indien er een wijziging van lesuur plaats vindt gevolg hebbend voor de contributie is een
schriftelijkebevestiging van u per mail( info@shijak.nl) of brief om de incasso door de administratie van Shijak te
wijzigen of te stoppen. Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u het bedrag binnen 30 dagen
ongedaan laten maken door de administratie van Shijak, bank of girokantoor.Trainings wijzigingen dienen 1
maand van te voren per mail of brief kenbaar gemaakt worden waardoor de giro-incasso stopgezet kan worden.
Ondergetekende verklaard kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden

Datum

Handtekening

