INSCHRIJFFORMULIER KARATE-DO JEUGD LENT
Contactgegevens:

Bankgegevens:
Trainingslocatie:

Niek Hermsen
Staddijk 41
6537 TW Nijmegen
[T] 06-42222703
[E] info@trainingscentrum-michi.nl
IBAN: NL63INGB0005259487
BIC: INGBNL2A
Voorzieningenhart de Ster
Queenstraat 37b, Lent

Persoonlijke gegevens
Roepnaam:…………………………………………Achternaam:..………………………………...........
Straat:……………………………………………………………………………………………………..
Postcode:...………………..Woonplaats:…………………………………………………………………
Geboortedatum………………………………………………………………………………………........
E-mail:……………………………………………………………Telefoon:…………………………….
In geval van nood bellen telefoon:……………………………………………..………………………...
Handtekening (bij minderjarige wettelijke vertegenwoordigers):
Datum:
…………………………………………………………………
….......………………............
Ik heb Trainingscentrum Michi op Facebook geliked en ontvang 5 euro korting op de eerste maand
contributie. Ja / Nee (omcirkel wat van toepassing is).
Door ondertekening gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Trainingsgroepen jeugd Lent s.v.p. aankruisen welke van toepassing is/zijn.
Leeftijd
5 t/m 7 jaar
8 t/m 9 jaar
10 t/m 12 jaar
13 t/m 15 jaar

Vrijdag
16.00 – 16.45u
17.00 – 17.45u
18.00 – 18.45u
19.00 – 20.00u

Doorlopende incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Trainingscentrum Michi om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Trainingscentrum Michi conform algemene voorwaarden van Trainingscentrum Michi.
Kenmerk machtiging: contributie_Michi
SEPA
IBAN:…………………………………………………………………………………………………….
BIC:………………………………………………………………………………………………………
Ten name van:…………………………………………………………………………………………….
Plaats:……………………………………………………………………………………………………..
Handtekening (bij minderjarige wettelijke vertegenwoordigers):
Datum:
…………………………………………………………………
……………………….............
Ondergetekende kan binnen 8 weken na afschrijving het bedrag laten storneren. Neem hiervoor
contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

Algemene voorwaarden
1. De kennis en kunde die men tijdens de training opdoet, mag men niet misbruiken of zonder
toestemming overdragen aan anderen.
2. Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor blessures
opgelopen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum Michi.
3. Trainingscentrum Michi en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor het zoekraken door verlies of diefstal - van eigendommen tijdens trainingen en activiteiten van Trainingscentrum
Michi.
4. Kosten betreffende vernielingen in en rondom de oefenzaal - al dan niet opzettelijk - zullen
worden verhaald op de dader[s].
5. Men dient zich tijdens de trainingen te houden aan de door Trainingscentrum Michi
voorgeschreven regels betreffende kleding, gedrag in de oefenzaal, enz.
6. Opzegging als deelnemer/deelneemster van de door Trainingscentrum Michi georganiseerde
lessen/cursussen kan alleen schriftelijk geschieden, de opzegging moet per post/e-mail worden
verzonden. De opzegtermijn van 1 maand gaat per eerst volgende maand in. Voorbeeld: opzegging
per mail op 12-1 wordt per 1-2 verwerkt. Het lidmaatschap eindigt per 1-3.
7. Het is Trainingscentrum Michi toegestaan om beeldmateriaal, dat tijdens lessen of activiteiten
gemaakt is, te gebruiken, tenzij hier expliciet via post of e-mail bezwaar tegen gemaakt wordt.
8. Ieder karate lid van Trainingscentrum Michi is verplicht om lid te zijn van de International
Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Federation Nederland.
9. Betaling dient vooraf te geschieden per maand per automatische incasso en wordt rond de 25ste
van de voorgaande maand afgeschreven.
10. Met het ondertekenen van de incassogegevens gaat men akkoord met de regels van het machtigen.
11. Het contributiebedrag houdt rekening met vakanties.
12. Incassant ID van Trainingscentrum Michi: NL47ZZZ528989970000.

