Budokai Breda
O Thai boxing

Jeugd/Volwassen

O Bootcamp Jeugd/Volwassen

Inschrijfformulier
Uw gegevens:
Voornaam:

Achternaam:

Adres:
Postcode

Huisnummer:
Woonplaats

Telefoonnummer:
Emailadres:
Geboortedatum:
IBAN:

Inschrijfdatum

Inschrijfgeld betaald Ja/Nee

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een looptijd van minimaal zes maanden waarna het lid de mogelijkheid heeft om na schriftelijke berichtgeving het
lidmaatschap op te zeggen. De opzegtermijn hierin bedraagt 1 maand.
Bij ziekte of blessure langer dan 3 maanden kan restitutie of opschorting van het variabele deel van de contributie plaats vinden. U dient dit tijdig en schriftelijk aan te
vragen. Verzoeken achteraf worden niet in behandeling genomen.
Budokai Breda en Bots Bootcamp & Obstacles kan in de zomerperiode en bij feestdagen een aangepast rooster invoeren. Dit is reeds verrekend in de maandelijkse
contributie.
Het lid verklaard hierbij dat hij/zij op eigen risico sport en dat eventuele kosten ontstaan door enig ongeval of letsel, geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid
is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het lid waard Budokai Breda en BOTS Bootcamp &
Obstacles vrij van aanspraken van derden in deze. Budokai Breda en Bots Bootcamp & Obstacles is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van
eigendommen.
De contributie dient volledig bij vooruitbetaling te worden voldaan per automatische incasso. Indien het verschuldigde bedrag niet is voldaan op de eerste dag van de
nieuwe maand kan de toegang tot de lessen worden ontzegd. Bij het niet automatisch kunnen incasseren van de lidmaatschapsgelden worden per keer € 5,administratiekosten berekend. Bij herhaaldelijk niet kunnen incasseren zal er een incassobureau worden ingeschakeld en zijn eventuele gerechtelijke kosten voor
rekening van beovengenoemd lid. De contributie welke verschuldigd is, kan door Budokai Breda en BOTS Bootcamp & Obstacles jaarlijks worden aangepast. De
cursist heeft hierbij het recht om de overeenkomst na wijziging van de contributieprijs , op te zeggen.
Indien de cursist de instructies en/of huisregels overtreedt, is dat een reden om de toegang verder te ontzeggen en de overeenkomst met onmiddelijke ingang te
beeindigen. Waarbij het lid gehouden blijft om de verschuldigde periode, inclusief een opzegtermijn van 1 maand te voldoen.
De contributie bedraagt €………………. per maand. Door ondertekening machtig ik Budokai Breda het verschuldigde bedrag maandelijks van mijn rekening af te
schrijven.
Ondergetekende, accepteert door ondertekening van dit formulier het aanbod van Budokai Breda en/of BOTS Bootcamp & Obstacles om deel te nemen aan de
trainingen zoals hierboven ingevuld. Deze onder toepasselijkheid van de huisregels welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze overeenkomst. Door
ondertekening verklaard ondergetekende deze te kennen en te accepteren.
Aldus overeengekomen en getekend te Breda d.d…………../………………/………………..
Budokai Breda

Cursist

Ouder/Verzorger
BOTS Bootcamp & Obstacles is onderdeel van Budokai Breda.
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BOTS Bootcamp & Obstacles is onderdeel van Budokai Breda
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