Correspondentieadres:
Venneperweg 452
2144 KJ Beinsdorp
E-mail: de.jong.rene@hetnet.nl
KvK: 34245347
Rabo banknr. NL37 RABO 0120 5591 37

Inschrijfformulier De Jong Sports
Nunchaku-do

Voornaam:

________________________________________________________Geslacht: M / V*

Achternaam:

_____________________________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________________________

Postcode en woonplaats: _____________________________________________________________________
Geboortedatum:

____-____-____ Geboorteplaats: _________________________________________

Telefoonnummer:

_____________________________________________________________________

Mobiel nummer:

_____________________________________________________________________

E-mailadres (optioneel): _____________________________________________________________________

Betalingstermijn:

Half jaar / Jaar*

*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

A. Met ingang van d.d. ____-____-____ schrijft Cursist zich in als lid van De Jong Sports, tegen het door
De Jong Sports vastgestelde en gepubliceerde tarief.
B. Bij ondertekening van dit inschrijfformulier wordt € 5,00 entreegeld gevraagd (contant).
C. Lidmaatschapsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
Algemene voorwaarden:
-

-

-

De contributie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de 1e factuur.
Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient 1 maand opzegtermijn in acht te
worden genomen.
Indien geen tijdige schriftelijke opzegging door De Jong Sports is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch
stilzwijgend verlengd, telkens voor de duur van de oorspronkelijke overeenkomst.
Bij verzuim van de lessen wordt geen restitutie op de contributie verleend.
Het gehele jaar worden er lessen gegeven behalve op nationale feestdagen, 6 weken in de zomervakantie en
tussen kerst en nieuwjaar.
Bij lesgelden is rekening gehouden met vakanties. Deze vakanties vallen - voor zover mogelijk - samen met
schoolvakanties en erkende feestdagen. De lesuren die komen te vervallen in de schoolvakanties zijn verrekend in
de contributie.
Bij misdraging van een lid en/of wanbetaling behoudt De Jong Sports zich het recht voor de cursist de toegang tot
de lessen te ontzeggen en deze overeenkomst met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen.
De Jong Sports en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of
beschadiging van goederen voor, tijdens of na de lessen, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit
voortvloeiende schade.
Voor verdere instructies/verplichtingen verwijzen wij naar de huisregels.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en de algemene voorwaarden zoals hierboven
beschreven en erkent gedurende de desbetreffende betalingstermijn als lid verbonden te zijn aan De Jong
Sports.
Datum:

Handtekening:

____-____-____

________________________________________________
(handtekening ouder/verzorger indien minderjarig)

