Inschrijfformulier voor JEGO GYM (Kick & Thai boxing)
Persoonlijke gegevens:
NAAM:
VOORLETTERS:
STRAAT:
POSTCODE
WOONPLAATS:
Plak hier je Pasfoto.
TEL.(thuis):
MOBIEL:
BEROEP:
GEBOORTEDATUM:
E-MAIL:
Gegevens automatische incasso:
Rekeningnummer:
Rekeninghouder:
Lesgeld per periode:

EURO

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.Indien
jonger is dan 18 jaar dient er te worden getekend door een der ouders / voogd of verzorger

DATUM inschrijving:
HANDTEKENING LID:

HANDTEKENING : Jeroen Goebbels (jegogym)

JEGO GYM Veestraat 22 6134 VJ SITTARD - Tel.: +31 (0)6 16 074 459 - E-mail: info@jegogym.com - Website: www.jegogym.com

Inschrijf -en betalingsvoorwaarden JEGO GYM
Als lid van sportschool JEGO GYM wordt van je verwacht respect en discipline te tonen ten opzicht van je
trainers en medeleden.
Toewijding en een goede teamgeest onderling.
Regels sportschool JEGO GYM
Zorg dat je tijdig aanwezig bent voor aanvang van de trainingen (10- 15 min minimaal).
Er wordt getraind in gepaste kleding.
De contributie die maandelijks wordt afgerekend moet in de eerste week van die maand betaald zijn
anders komt er een boete bij van 2,50 euro.
Clublessen dienen tijdens vakantie en feestdagen doorbetaald te worden .
Het opheffen van je lidmaatschap dient minimaal een maand van tevoren schriftelijk ingediend te worden
anders zal de contributie worden doorberekend .
Het stopzetten van de contributie i.v.m. ziekte kan alleen in overleg , mits van te voren duidelijk aangegeven.
Het is verboden ten eigen bate lessen te geven zonder toestemming van de trainers en /of sportschoolhouder.
Voor ongelukken (hoe ernstig ook) tijdens trainingen, wedstrijden of demonstraties kan de sportschool
niet aansprakelijk gesteld worden .
Het meetrainen geschiedt geheel op eigen risico.
De sportschool is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, achterlaten, beschadigingen of ontvreemding
van persoonlijke eigendommen.
Tijdens de trainingen is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen, mits dat medisch verantwoord is.
Lichamelijke schade en stuk maken van sieraden kan de sportschool niet aansprakelijk gesteld worden.
Het wordt van je verwacht dat je ook rekening houdt met de omwonende van de sportschool, dit betreft
voornamelijk het parkeren van voertuigen, verbaal overkomen naar buren en het schoonhouden van het
omliggende erfdeel en straten.
Verder wens ik je veel sportplezier .

