Inschrijfformulier Loeks Gym

incasso

Lidnummer……………

Invullen in blokletter s.v.p
Naam……………………………………………………
Voornaam……………………………………………
Adres……………………………………………………
Postcode………………………………………………..
Woonplaats………………………………………….
Email……………………………………………………….
Telefoon………………………………………………
Geb. datum…………………………………………….
Inschrijving’s datum……………………………..
Overeenkomst
Loeks Gym en bovengenoemde komen het volgende overeen:
Artikel 1: Lidmaatschap
a. Bovengenoemde verbindt zich aan Loeks Gym door afname van het lidmaatschap voor het bedrag van
€30.00 op basis van automatisch incasso.
b. Voor de jeugd bedraagt de contributie €20,00
c. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 incl. scanpas en dient contant te worden voldaan. Bij kwijtraken van
de pas wordt € 5,00 in rekening gebracht voor een nieuwe pas.
d. Het is het management van Loeks Gym voorbehouden om een lidmaatschap zonder opgaaf van reden
te beëindigen/weigeren.
e. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.

Het lidmaatschap loopt stilzwijgend door en kan alleen via een

uitschrijfformulier worden

beëindigd. Deze is verkrijgbaar aan de balie.
Indien het lidmaatschap wordt beëindigd, geldt er één maand opzegtermijn.
Tussentijds beëindigen van het lidmaatschap geeft geen recht op restitutie.
Ziekte, blessure, etc. dient dat te worden doorgegeven aan het management van Loeks Gym.
Bij het niet kunnen incasseren van een automatisch incasso dient de betreffende contributie te
worden voldaan bij de receptie.
Loeks Gym heeft het recht om bij een achterstand van contributie de toegang te weigeren en de
achterstand over te dragen aan een incassobureau, waarbij alle uit voortvloeiende kosten voor
rekening van het desbetreffende lid zijn.
De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

Artikel 2: Huisregels Loeks Gym.
a. Na betaling van contributie of losse les heeft u toegang tot de kleedruimtes en de gym.
b. Een ieder wordt geacht om bij binnenkomst de pas te scannen ter controle van het abonnement.
c. Loeks Gym kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld bij vermissing, diefstal van
goederen, etc.
d. Loeks Gym kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor blessures of verwondingen
opgelopen tijdens trainingen van Loeks Gym. Ook niet voor schade/verwondingen tijdens verblijf in de
sportschool
e. Kosten betreffende vernielingen in en rond de sportschool zullen worden verhaald op de dader(-s).
f. Er zal door Loeks Gym gelet worden op hygiëne. Dit houdt in: Correcte sportkleding , schone voeten
en korte teennagels.
g. Leden van Loeks Gym zullen respectvol met elkaar omgaan m.b.t. het beoefenen van contactsport.
Iemand die zich daar niet aan houdt kan de toegang worden ontzegd.
Tevens willen wij u erop wijzen dat het verstandig is om ieder jaar een medische keuring te laten doen.

Loeks Gym

MadameCuriestraat 7A
1821BM Alkmaar

incasso@loeksgym.nl
KVK 37074761

Telefoonnummer
072- 5314207

Paraaf:………………..
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Incassomachtiging
o

Hierbij machtig ik Loeks Gym om:
Met ingang van:…………………………….…. het, op grond van mijn inschrijving, verschuldigd
lidmaatschapgeld in maandelijkse termijnen af te schrijven van onderstaand
rekeningnummer.

Rekeningnummer:………………………………………

Naam:…………………………………………….

Plaats:……………………………………………………
Ledenpas ontvangen: ja/nee

Handtekening:………………………………….…..
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