Santpoortse

Wüstelaan 79

2082 AB

Karate
Tai Chi
Jiu Jitsu
Pencak Silat
Kiaido
Judo

Sportvereniging

Santpoort-Zuid

0235390195

info@dschendui.nl

www.dschendui.nl

KvK 40594987

INSCHRIJFFORMULIER
Lidnummer

ledenadministratie Datum

Karate

Jiu Jitsu

ledenadministratie

Tai Chi

Pencak Silat

penningmeester

Judo

Yoga

Aiki-Jutsu

Achternaam __________________________ Voorletters ________ Roepnaam ______________

M

V

Straat + nr. _______________________________________ Postcode _________ Plaats ___________________
Telefoonnr. _____________________ Mobiel _____________________ Geboortedatum ____-____-__________
E-mail ____________________________________________ Beroep ___________________________________
Ik maak bezwaar tegen het gebruik van foto-/filmmateriaal t.b.v. demovideo’s/internetsite op mij betrekking hebbende.

Ondertekening
Ondergetekende (bij minderjarigen; ouder of wettig vertegenwoordiger),
• verbindt zich als lid van de Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui.
• verklaart zich door ondertekening akkoord met onderstaande ‘Bepalingen’.
• machtigt hierbij de Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui tot 3-maandelijkse afschrijving van de
verschuldigde contributie van onderstaande bankrekening.
IBAN _____________________________________________ T.n.v. ____________________________________
Datum ____-_____-______

Handtekening ________________________________________________

Bepalingen
1. Inschrijving geschiedt d.m.v. het indienen van het volledige inschrijfformulier.
2. Contributiegelden worden bij vooruitbetaling voldaan d.m.v. 3-maandelijkse automatische afschrijving. De
1e termijn wordt vermeerderd met € 10,00 administratiekosten, plus de kosten van te volgen lessen van het
reeds lopende kwartaal. De actuele contributie staat op de website vermeld.
3. Kortingen: * 2de sport voor de halve prijs * € 5,00 korting voor elk volgend, op gelijk adres wonend
gezinslid.
4. Het innen van achterstallige contributiegelden kan worden vermeerderd met administratie- en portokosten.
5. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.
6. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en wordt telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd, behoudens
SCHRIFTELIJKE (e-mail of brief) opzegging uiterlijk 1 maand vóór aanvang van een nieuw kwartaal.
7. Bij minderjarigen is de handtekening van een ouder of wettige vertegenwoordiger verplicht.
8. In het geval van medische bijzonderheden, die van belang kunnen zijn bij het volgen van de lessen, dient
de docent hiervan onverwijld in kennis worden gesteld.
9. De contributie is gebaseerd op het aantal lessen per jaar en is in 4 gelijke termijnen verdeeld.
10. De Santpoortse Sportvereniging Dschen Dui is niet aansprakelijk voor diefstal van, of schades aan,
persoonlijke eigendommen.
11. De leden dienen zich te houden aan de statuten, reglementen en regels van de vereniging, welke op onze
website staan vermeld.
Hoe ben je bij onze vereniging terecht gekomen?
vriend/vriendin

advertentie op internet

redactioneel stuk in een dag of weekblad

onze website

advertentie in een weekblad

langsgereden/gelopen

school

Facebook

sportpas

folder

van horen zeggen

anders ____________________________________________________________________________________________

