Fitness Corner/Silent Dragon Holland
Willem de Zwijgerstraat 8
3043 VD Rotterdam

INSCHRIJFFORMULIER voor het DEELNEMEN aan SPORTONDERRICHT
De ondergetekenden:
gevestigd te Rotterdam aan bovenstaand adres en……………….…………………….………
…………………………………..…………………… (volledige voornamen en familienaam)
wonende te ..………………………..…………….. postcode ………….…………..……….
aan het adres………………………………………………….… nr. …………….…………..
tel. nr.………………… geboren te ………………………………… d.d. ………..…………
leeftijd nu………………… jaar
Komen met elkander het volgende overeen:

1. SPORT
Onderricht wordt gegeven, resp. genoten in de navolgende tak van sport: __________
Het deelnamegeld bedraagt € …….. per ____ maand/en, voor een minimale duur van
3 , 6 of 12 maanden en dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Inschrijving geschied na inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier alsmede 1 pasfoto’s. Bij ondertekening betaald u geen inschrijfgeld
en opzegmaand.
2.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt
uitsluitend en alleen beëindigd indien 1 van beide partijen middels
aangetekend schrijven meedeelt, de onderhavige overeenkomst te willen
beëindigen en mist een opzegtermijn van minstens 1 maand in acht wordt
genomen.

3. Het overeengekomen deelnamegeld zal ook dienen te worden betaald
indien de deelnemer/deelneemster “om welke reden dan ook “ niet
deelneemt, tenzij de sportvereniging hem/haar van die verplichting
tijdelijk heeft ontheven, hetgeen dan echter zal moeten blijken uit
een schriftelijke verklaring, afgegeven door de sportvereniging.

4. De deelnemer/deelneemster onderwerpt zich aan de door de
sportvereniging (nader) vast te stellen reglementen en verklaart hierbij
de reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke
orde en discipline, welke ten enenmale noodzakelijk zijn, wil de sport
deelname goed en veilig worden gegeven.
5. De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij, dat hij/zij de onderhavige
sportdeelname zal ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en
dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf
worden gedragen. De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij reeds nu
voor als dan afstand te doen van alle rechten tot herstellen van schadeactie tegen de sportvereniging wegens vergoeding van kosten, schaden
en interesten als gevolg van en-/of ongeval of letsel ten gevolge van
sportbeoefening opgelopen, of wegens het in ongerede raken van de in
lokalen achtergelaten sportkleding en voorwerpen.
6. De deelnemer/deelneemster is gehouden tot stipte betaling van de aan de
Sportschool toegekomen gelden. Bij niet tijdige betaling van die gelden wordt de
vordering in handen gesteld van een Incassobureau/Advocaat
Die voor en namens de sportvereniging voor inning zal zorgen.
De kosten voor deze incasso komen voor rekening van de
deelnemer/deelneemster en zij bedragen minimaal 20% van de hoofdsom met een
minimum van € 25.- alles excl. De omzetbelasting. Tevens zal er 1% rente per maand
over de hoofdsom worden berekend.
Bij een eventuele gerechtelijke invordering zullen de door de deelnemer/deelneemster
behalve de genoemde incassokosten van 20% van de hoofdsom ook nog betaald
dienen te worden de normale proces -/ en executiekosten.
7. De ondergetekende verklaart hierbij op heden een gelijkluidende afschrift
van deze overeenkomst te hebben ontvangen.
Aldus overeengekomen en getekend.
Te………………………………………………………. De ……………….…..20……....

Namens stichting/sportvereniging
Silent Dragon Holland /Fitness Corner

De deelnemer/deelneemster

Legitimatie nr.………………………
………………………………
Handtekening

…………………. ………………….
Handtekening

