SECRETARIAAT

Sportschool Dekkers
Grasperk 34
5658 HD Eindhoven
Telefoon: 06 – 15426634
E-mail: info@sportschooldekkers.nl
Website: www.sportschooldekkers.nl

INSCHRIJFFORMULIER SPORTSCHOOL DEKKERS
Voornaam + voorletters:
Achternaam:
Geslacht:
M/V
Geboortedatum:
Straat + Huisnr:
Postcode + Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Beroep vader:
Beroep moeder:
Sport:

(blokletters invullen s.v.p.)

(omcirkelen wat van toepassing is)
(dag: maand: jaar)

Plaats hier
een pasfoto

○ TAEKWONDO ○ HAPKIDO ○ JUDO ○ NUNCHAKU-DO

(kruis aan wat van toepassing is)
LIDMAATSCHAP en LESGELDEN:
1)
Je betaald voor 40 lesweken op jaarbasis;
2)
Het inschrijfgeld is éénmalig en bedraagt € 13,-;
3)
Betaling van het lesgeld dient vooraf voldaan te worden;
4)
Het eerste lesgeld wordt naar rato tot het eerst volgend half jaar geïncasseerd;
5)
Bij uitval van een les kan die op een ander tijdstip en locatie ingehaald worden;
6)
Je wordt automatisch aangemeld bij de betreffende sportbond van taekwondo/
hapkido/judo en/of nunchaku-do. Voor afmelding ben je zelf verantwoordelijk;
7)
Indien door onvoorziene omstandigheden de sportschool ophoudt te bestaan, kan er
geen aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie lesgelden;
8)
De standaard contributiecontracten lopen per half jaar. Als extra optie kunt u kiezen
voor een jaar- of een maandcontract. Betaalt u per maand dan kunt u per maand
opzeggen. In de andere gevallen kunt u het abonnement 1 maand voor het eind van
de betalingsperiode opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand;
9)
Opzegging lidmaatschap bij Sportschool Dekkers dient minimaal 1 maand voor
aanvang nieuwe periode schriftelijk te gebeuren. Bij het niet opzeggen wordt het
contract automatisch verlengd met de gekozen contractvorm;
10)
Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zijn voor rekening
van de desbetreffende cursist(e) c.q. wettelijke vertegenwoordiger;
11)
Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd. Hiervan wordt iedere
cursist(e) vooraf op de hoogte gesteld.
LESSEN:
1) Indien een cursist(e) aan 1 of meerdere lessen niet kan deelnemen, geeft dit geen
aanspraak op restitutie lesgelden.
2) Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakanties of vanwege erkende feestdagen of vanwege
andere redenen geeft een cursist(e) geen recht op gedeeltelijke restitutie van lesgelden.
3) De contributie is gebaseerd op 1x training per week. Iedereen mag extra lessen volgen
(gekozen sport) zonder bijbetaling.
UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID:
1) De cursist(e) sport op eigen risico. Sportschool Dekkers of de trainers zijn niet
aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
2) Evenmin kan Sportschool Dekkers aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of
beschadiging van persoonlijke eigendommen.
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Door ondertekening van dit inschrijfformulier ontheft de cursist(e), en bij minderjarigheid
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, Sportschool Dekkers en de trainers van elke
aansprakelijkheid ter zaken.

GEZONDHEIDSVERKLARING:
Lijdt u of heeft u geleden aan één of meer ziekten en/of aandoeningen?

○

JA, ik lijd wel of heb geleden aan de volgende ziekten en/of aandoeningen:

○

NEE, ik lijd niet of heb niet geleden aan ziekten en/of aandoeningen.

………………………………………………………………………………………………

LESGELDEN:
Lesgelden lidmaatschap voor leden tot 15 jaar:

○ per half jaar*
OPTIE

€ 147,34

○ per jaar*

€ 264,68

○ per maand*

€ 27,06

○ per maand*

€ 30,39

Lesgelden lidmaatschap voor leden vanaf 15 jaar:

○ per half jaar*
OPTIE

€ 167,34

○ per jaar*

€ 304,68

* kies het juiste lidmaatschap bij de juiste leeftijd met bijbehorende lesgelden

EXTRA KORTINGEN BIJ HALF JAAR- EN JAARCONTRACT:
Indien er meerdere leden binnen één gezin bij Sportschool Dekkers een sport beoefenen
ontvang je de volgende korting per extra lid:

○ familiekorting per half jaar*

€ 10,-

○ familiekorting per jaar*

€ 20,-

Indien er meerdere sporten door één persoon beoefend worden bij Sportschool Dekkers ontvangt
men 50% korting bij iedere volgende sport (niet geldig bij een maandcontract).

○ 50% korting*
Hierbij verklaart ondergetekende, machtiging te verlenen aan Sportschool Dekkers om de
lesgelden automatisch per gekozen periode van zijn/haar rekening af te laten schrijven.
Ondergetekende verklaart hierbij tezamen met dit aanmeldingsformulier de gedragsregels
te hebben gelezen (www.sportschooldekkers.nl) en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
Datum:
Plaats:
IBAN rekeningnummer giro / bank:
T.n.v. (naam rekeninghouder):
Handtekening:
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