Lidmaatschapsnummer: _______________
Ingevoerd op: _______________
Eerste incasso op: _______________

Inschrijfformulier
 PERSOONSGEGEVENS
Volledige naam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Persoonlijke beperkingen

:

-

-

Geslacht:

Woonplaats:
______

--> voorbeelden: hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie enz.

______________________________________________________________________________
 ABONNEMENT

Team Iron hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

JEUGD

 1 les per week
 2 lessen per week

€ 22,50 per maand
€ 32,50 per maand

VOLWASSENEN

 onbeperkt trainen

€ 40,00 per maand

Aangepast:
 …………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________________
 MACHTIGING
Ondergetekende machtigt Team Iron om van zijn/haar bankrekening de verschuldigde contributie
automatisch in maandelijkse termijnen en aan het begin van elk termijn af te schrijven.
IBAN (bankrekening)



Voorletters en achternaam rekeninghouder
Datum

:

:

________

Handtekening rekeninghouder:

______________________________________________________________________________
 HUISREGLEMENT
Ik verklaar hierbij het huisreglement van Team Iron te hebben gelezen en begrepen en ga hiermee
akkoord.
Handtekening lid*:
Datum
:
__
* Indien onder achttien jaar handtekening van ouder of voogd.

TEAM IRON
Archimedesstraat 4 4816 BB Breda
telefoon: 06 46 02 06 10
e-mail: info@teamiron.nl
internet: teamiron.nl
IBAN: NL83 RABO 0357 4768 32 BTW nummer: NL03374195B11 KvK: 78 73 40 88

Huisreglement

versie: september 2020

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:
1:
TEAM IRON is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiële schade in welke vorm dan ook zowel voor,
tijdens als na de lessen.
2:
De deelnemers aan de lessen zijn verantwoordelijk en dan ook aansprakelijk voor de door hen aangebrachte schade
aan eigendommen van TEAM IRON en/of deelnemers aan de lessen.
3:
TEAM IRON draagt geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of ontvreemding van eigendommen.
Gedragsregels:
4:
Deelnemers aan de lessen dienen zich op gepaste wijze te gedragen.
5:
De instructeurs behouden zich het recht voor personen uit te sluiten van deelname aan de les of te weigeren als
toeschouwer tijdens de les zonder opgaaf van reden.
6:
Deelnemers aan de lessen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn (voor aanvang van de les).
Gezondheid, veiligheid en persoonlijke hygiëne:
7:
De nagels van handen en voeten dienen kortgeknipt te zijn. Sieraden dienen verwijderd te worden. De deelnemers dienen
schone trainingskleding te dragen en zij moeten in goede geestelijke conditie (niet onder invloed van alcohol en/of drugs)
zijn.
8:
Tijdens de Kickboxing lessen dragen de deelnemers een Team Iron T-shirt.
9:
Persoonlijke beperkingen (b.v. hartklachten, astma, suikerziekte, epilepsie) dienen voor deelname aan de eerste les
kenbaar gemaakt te worden bij de betreffende instructeur. Dit dient bij inschrijving tevens schriftelijk op het
inschrijfformulier vermeld te worden.
Lidmaatschap:
10:
Het lidmaatschap bij TEAM IRON is strikt persoonlijk en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Alleen schriftelijke
opzeggingen (brief of e-mail) worden in behandeling genomen. Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging. TEAM IRON
hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Contributie:
11:
De verschuldigde contributie wordt maandelijks via automatische incasso afgeschreven. Dit gebeurt op (of omstreeks) de
eerste dag van de maand. De terugboekingstermijn bedraagt 61 kalenderdagen. Restitutie van contributie is niet
mogelijk.
12:
Contributie dient 12 maanden per jaar betaald te worden. Bij het niet verschijnen op de lessen wordt geen
restitutie van contributie gegeven. Bij langdurige afwezigheid dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden bij de eigenaar
van TEAM IRON. Deze bepaalt dan of de contributie tijdelijk kan worden stopgezet.
Deelnemers die opzettelijk of herhaaldelijk in strijd handelen met bovengenoemde huisregels dienen er rekening
mee te houden dat zij worden uitgesloten van deelname aan de lessen en dat onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap bij TEAM IRON volgt (zonder restitutie van contributie).

TEAM IRON
Archimedesstraat 4 4816 BB Breda
telefoon: 06 46 02 06 10
e-mail: info@teamiron.nl
internet: teamiron.nl
IBAN: NL83 RABO 0357 4768 32 BTW nummer: NL03374195B11 KvK: 78 73 40 88

