Inschrijfformulier Aikidojo Amstelveen
Betalingen contant of overmaken op NL60 INGB 0005 7579 27 t.n.v. Aikidojo Amstelveen onder vermelding van
contributie, periode en de naam van de deelnemer.
Ondergetekende:
Naam

…………………..

Voornaam

…………………..

Geb. datum

…………………..

Geboren te

…………………..

Adres

…………………..

Postcode

…………………..

Woonplaats

…………………..

E-mail

…………………..

Mobiel

…………………..

Schrijft zich in voor: …. X per week
Datum aanvraag: …………………..

Gezondheidstoestand (lijd u/ heeft u geleiden aan epilepsie, diabetis, hemofilie, cara, hart- of
zenuwenaandoeningen, rugpijn of anders)
Ja/Nee

Indien ja toelichten s.v.p. …………………..

Heeft zich door middel van dit formulier voor onbepaalde tijd als lid verbonden met Aikidojo Amstelveen.
-

-

Het jaarbedrag dient na de proefles en voor het begin van de trainingen betaald te worden.
Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient men een maand opzegtermijn in
acht te nemen. In deze maand kan men de lessen blijven volgen.
Bij verhindering kan men de lessen op een andere dag inhalen. Lessen worden het hele laar door gegeven
behalve tijdens het schoolvakanties en op nationale feestdagen. Het aantal lessen is +/- 40.
Wanneer men langdurig is geblesseerd of om andere redenen de les niet kan volgen dan worden wij daarvan
graag op de hoogte gesteld en is geen contributie verschuldigd.
De docenten zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen van leden, noch voor
persoonlijk of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat
hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport zoals aikido
kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende Aikidojo Amstelveen en/of haar leiding
en docenten vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of toeziend voogd te retourneren aan
Aikidojo Amstelveen
Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens
verbintenis eenzijdig op de zeggen

Ondertekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hierboven beschrijven en is in het bezit van
een kopie van het bovenstaande reglement.
Amstelveen d.d. …………………..
Handtekening ……………………………….. (handtekening ouders/verzorgers indien minderjarig)

