aangesloten bij:

Correspondentieadres:
Anna Blamanstraat 26
5142 MB Waalwijk
Nederland
GSM: 0031(0)6-53633016
E-mail:
tony.van.venrooy@gmail.com
IBAN
NL41RABO0165824018
RABONL2U
BIC

datum administratie

KENMERK

embleem sportschool

maat Ju-Jitsupak

lidmaatschapschap
SJJI
€ 25.= per jaar

Naam en voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Telefoon
Geslacht
E-Mail adres
Budo-sport

Ju-Jitsu

Jeugd Ju-Jitsu

aankruisen hoevaak men per week wenst te trainen

1x

2x

3x

Bovengenoemde wenst met ingang van
lid te worden van Budo-school Tony van Venrooij
en hij/zij verklaart de verschuldigde contributie bij vooruitbetaling te zullen voldoen.
Het inschrijfgeld van € 12,== wordt contant betaald bij inlevering van dit aanmeldingsformulier.
Bij betaling en inlevering van het aanmeldingsformulier krijgt u tevens een embleem van de sportschool kado

Contributie zal worden geint per kwartaal via incasso: (machtiging hieronder invullen aub.)
Jeugdleden (t/m 15 jaar)
Seniorleden (16 jaar en ouder)

€ 60,==
€ 72,==

per kwartaal
per kwartaal

(1x per week trainen)
(1x per week trainen)

Jeugdleden (t/m 15 jaar)
Seniorleden (16 jaar en ouder)

€ 72,==
€ 81,==

per kwartaal
per kwartaal

(2x per week trainen)
(2x per week trainen)

Seniorleden (16 jaar en ouder)
10-ritten kaart

€ 91,==
€ 60,==

per kwartaal
per 10 lessen

(3x per week trainen)
(knipkaart voor JJ)

Mocht u aan wedstrijdtrainingen en/of extra uren willen deelnemen, gelieve dit dan op het aanmeldingsformulier te vermelden.
Wanneer 2 personen uit één gezin lid zijn, wordt 5% gezinskorting verleend.
De school is standaard aangesloten bij de CJJF en de JBN. Lidmaatschap (incl. verzekering) CJJF bedraagt € 14,50 per jaar.

Inschrijfgeld ontvangen

ja

nee

paraaf receptie-medewerker

S€PA

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Budo-school Tony van Venrooij
Anna Blamanstraat 26
5142 MB
Plaats Waalwijk
Land
NL90ZZZ181326560000
Dit kenmerk (lidnummer) ontvangt u zodra wij u als lid geregistreerd hebben.
Contributie Ju-Jitsu

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Budo-school Tony van Venrooij om doorlopende incassoopdrachten 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 Budo-school Tony van Venrooij
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

Rekeningnummer IBAN
Plaats en datum

Handtekening

Budo-school Tony van Venrooy is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van deelnemers en/of bezoekers
De budo-school is tevens NIET aansprakelijk voor sportblessures en/of (letsel-)schade opgelopen tijdens het sporten. Deelname aan de trainingsuren geschiedt geheel op eigen risico.
Indien er geen gebruik gemaakt wordt van automatische incasso, dan wordt € 5,== per kwartaal aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzegging dient schriftelijk te gebeuren tenminste 1 maand voor einde van het lopende kwartaal,
zo niet dan dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

WEBSITE
ju-jitsu-waalwijk.weebly.com

