Voornaam:_____________________________________________________M / V
Achternaam: ________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________
Adres: _________________________Huisnr.:______________________________
Postcode:_________________Plaats: ___________________________________
Telefoon nummer:________________ E-mail:_____________________________
Bankrekeningnummer:_______________________T.n.v._____________________
Startdatum contract:__________________________________________________
Aangebracht door:________________________
€ _____
€ _____t/m _________

Ik verleen, tot wederopzegging met inachtneming van
de minimale lidmaatschapsperiode van____ maanden,
een machtiging om maandelijks het lidmaatschapsgeld
via automatische incasso van mijn rekening af te
schrijven. Mijn maandelijkse lidmaatschapskosten zijn:

Maandbijdrage:
Startmaand:

(met uitzondering van de maand augustus)

Bedrag voldaan op:
Betalingswijze:
machtiging

€ ____________ ,-

Totaal:

€ ___________________
- 201

Machtiging afgegeven
aan:_________________________

Algemene voorwaarden/bepalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale looptijd van bovengeschreven aantal maanden plus de aangebroken startmaand.
En wordt met stilzwijgen telkens met een maand verlengd.
2. Met inachtneming van één hele maand kan het lidmaatschap worden beëindigd, indien de minimale lidmaatschapsperiode is verstreken.
3. Opzeggen is alleen mogelijk via e-mail: info@cursussenvenlo.com
4. Wanneer betalingen in gebreke blijven, zijn wij gemachtigd de hele resterende minimale lidmaatschapsperiode in rekening te brengen.
Hierbij worden maximaal twee aanmaningen (kosten € 5,- per aanmaning) verstuurd. Wanneer wederom betalingen in gebreken blijven,
zullen wij alles overdragen aan een incassobureau, met alle gevolgen en kosten voor uw rekening.
5. Prijswijzigingen worden minimaal 2 maanden van tevoren kenbaar gemaakt.
6. Wij behouden ons het recht voor groepslessen te allen tijde te wijzigen. Deze wijzigingen zullen duidelijk van te voren kenbaar gemaakt
worden.
7.
Het dragen van kung fu tenue en schone kung fu binnen-schoenen is verplicht.
8. 1 (tot 2 keer) per jaar worden riemexamens gehouden, voor elk riemexamen worden 25 € in rekening gebracht, het bedrag is inclusief kung
fu sjerp. Dit gebeurd altijd op afspraak.
9. Het is verboden om een mobiele telefoon aan te hebben in de gymzaal. Telefoneren in de gymzaal is ten strengste verboden!
Fotograferen mag op afspraak .
10. Jassen, tassen en andere eigendommen dienen in het kleedlokaal opgehangen worden. De kleedlokalen zijn niet bewaakt.
11. Dragon&Lotus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, blessures en/of enig letsel alsmede voor het
zoekraken van eigendommen. Alle diensten en activiteiten zijn op eigen risico.
12. Wij behouden ons het recht voor om leden, bij het niet nakomen van deze voorwaarden/bepalingen of bij wangedrag, deze overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de lessen te weigeren.
13. Het is streng verboden om de toestellen in de gymzaal te gebruiken zonder toezicht van de docenten Dragon&Lotus

Ik verklaar hierbij akkoord te gaan met al het bovenstaande

Datum:________________________________
Handtekening Lid_______________________
Indien minderjarig (<18) Ouder/Verzorger voor akkoord

Naam:_________________________________
Handtekening:___________________________

Dragon&Lotus
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