JUDOCLUB BAEXEM
INSCHRIJF FORMULIER
PERSOONLIJKE GEGEVENS JUDOKA
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon nummer:
Mobiel nummer:
Email adres:
Eventueel medisch ongemak (bijv.Astma, blessure, handicap):

LIDMAATSCHAPVORMEN EN LESGELD:
Tot 16 jaar:

38 euro per kwartaal

Boven de 16 jaar: 50 euro per kwartaal

LESTIJDEN
Groep 1 & 2: van 18:00 tot 19:00
Groep 3:

van 19:00 tot 20:30

DOJO
Kapittelstraat 3
6095 BA Baexem

info@judoclubbaexem.nl – 06 10 44 65 99

ALGEMENE VOORWAARDEN
LESGELD
Om lid te worden vragen wij u om de automatische incassomachtiging in te vullen. Het lesgeld zal
dan automatisch van uw rekening worden afgeschreven.

GEEN LES TIJDENS VAKANTIE
Judoclub Baexem geeft geen les op feestdagen en tijdens de gebruikelijke schoolvakanties.

KLEDING
Tijdens de les is het dragen van een judo pak verplicht.
Tijdens een proefles kan een joggingbroek (zonder rits of scherpe materialen) en een stevig shirt met
lange mouwen worden gedragen.
Daarna is het de bedoeling dat een judo pak wordt aangeschaft, dit kan via Judoclub Baexem.

VERZEKERINGEN
Judoclub Baexem heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de Judobond
Nederland. Voor ongevallen dient u zelf een ongevallen verzekering af te sluiten.
Judoclub Baexem is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen
van bezoekers en cursisten. Neem dus geen kostbaarheden mee naar de les.
Schade toegebracht aan materiaal of het gebouw worden verhaald bij de daarvoor aansprakelijke
cursist of wettelijke vertegenwoordigers.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap kan worden beëindigd aan het einde van een lesperiode (per kwartaal). Dit kan
schriftelijk en/of per e-mail.

Doorlopende SEPA machtiging
Budovereniging Baexem
Kapellerlaan 223
6045 AE Roermond
Nederland

Incassant ID:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

NL39ZZZ401761050000
…………………………………… (In te vullen door Judoclub Baexem)
Contributie

Doorlopende SEPA machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judoclub Baexem om doorlopend 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 uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Judoclub Baexem. Judoclub Baexem zal u minstens vijf dagen voor de incassodatum informeren over de te incasseren bedragen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam / Voorletters:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Land:
IBAN:
Plaats / datum:
Handtekening:

