Volledig Invullen

K&C Training

Kenmerk machtiging: Abonnement K&C Training + lidnummer KVKnr: 64946126
Incassant: KC Training V.O.F.

Adres: Johannes Vermeerstraat 75, 7131TZ, Lichtenvoorde

Rekening: NLRABO0351686363

Incassant ID: NL37ZZZ649461260000

Inschrijfformulier K&C Training
Abonnementskeuze
Jeugd onbeperkt

Kosten
€21,50 per persoon per maand

Leeftijd
6 tot 18 jaar

*kickboksen / vrij trainen

Volwassen onbeperkt
*kickboksen / vrij trainen

Aanvullend voeding

€37,50 per persoon per
maand
€15,- per maand

18+

€26,50,- per maand

14+

6+

*(online) Updates & aanpassingen,
intake vereist.

Aanvullend training
*Persoonlijk trainingsschema +
(online) coaching.

*Voor volwassenen rekenen wij €20,- inschrijfgeld.
Let op: Het tarief is inclusief vakanties en feestdagen, in de zomervakantie kunnen we met een vakantierooster
werken, u betaald deze periodes gewoon het abonnement door.

__________________________________________________________________________________
LID
VOOR -en ACHTERNAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
POSTCODE + WOONPLAATS: ……………………………………………………………………………………………………………….
GEBOORTEDATUM: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
EMAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER: …………………………………………………………………………………………………………………………..
CONTACTPERSOON BIJ NOOD + TELEFOONNUMMER: ………………………………………………………………………..
HUISARTS + TELEFOONNUMMER: ……………………………………………………………………………………………………….
EVENTUELE MEDISCHE KLACHTEN: ………………………………………………………………………………………………………
* Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan K&C Training om van zijn/haar onderstaand vermelde
bank- of girorekening het maandabonnement af te schrijven. Naam (voluit en in blokletters). Ondergetekende
gaat tevens bij ondertekening akkoord met de algemene voorwaarden.
* Ik verklaar op de hoogte te zijn van de WADA Dopinglijst en in de tijd dat ik lid ben bij K&C Training
dopingvrij te trainen.
* 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.
HANDTEKENING LID:
Ik heb het gelezen / begrepen en ga akkoord met de Algemene Voorwaarden (blz. 3)
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K&C Training

Volledig Invullen

SEPA
DOORLOPENDE MACHTIGING
Indien minderjarig alleen geldig na ondertekening ouders(s) /
wettelijke vertegenwoordiger(s)

HANDTEKENING

NAAM:………………………………………………………………………………………………….
ADRES:………………………………………………………………………………………………….
POSTCODE:………………………WOONPLAATS:……………………………………………

PLAATS + DATUM:
………………………………………………..

IBAN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Alleen volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen!
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K&C Training

Algemene voorwaarden
1.

K&C Training kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken, door verlies of diefstal, van
eigendommen tijdens trainingen en activiteiten bij K&C Training.
2. K&C Training is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel opgelopen tijdens trainingen en
activiteiten bij K&C Training. Dit geldt ook voor eventueel (financiële) gevolgschade. Leden
sporten/trainen bij K&C Training voor eigen risico.
3. K&C Training hanteert een opzegtermijn van een maand. Deze dient altijd in acht genomen te worden.
Een opzegging dient te geschieden door het invullen van een afmeldingsformulier op locatie bij K&C
Training. De opzegging gaat altijd in met ingang van de eerste van een maand. Er zal geen
abonnementsgeld worden terugbetaald.
4. Betaling dient te geschieden per maand en zal automatisch geïncasseerd worden. Het is niet
toegestaan om een betalingsachterstand te hebben. Bij meer dan 2 maanden betalingsachterstand
heeft K&C Training het recht om de toegang te weigeren.
5. De abonnementstarieven kunnen worden verhoogd. Een verhoging zal tijdig en tenminste 1 maand
voor ingangsdatum op briefjes of doormiddel van een e-mail bekend worden gemaakt. Als een klant
binnen 3 maanden na dagtekening van het aanmeldingsformulier vanwege een
abonnementsverhoging onmiddellijk wil opzeggen, dan is dat toegestaan.
6. De vakantieperiode is evenredig verrekend in het abonnement. Het tijdelijk stopzetten van het
abonnement is alleen mogelijk bij langdurige blessure of langdurig verblijf in buitenland wegens stage
of werkzaamheden.
7. Tijdens het trainen dient u correcte sportkleding te dragen. Wangedrag (niet beperkt tot nader
omschreven) wordt niet getolereerd. Onder wangedrag wordt o.a. verstaan: onfatsoenlijk gedrag,
agressie zowel verbaal als non-verbaal, discriminatie, niet opruimen van gebruikt materiaal, klachten
van andere leden, slechte hygiëne, vervuilen van de accommodatie en / of omgeving. Bij wangedrag
zal de toegang tot de sportschool onmiddellijk worden ontzegd.
8. Tijdens het lidmaatschap is gebruik van doping niet toegestaan. Met doping refereren wij naar alle
middelen die op de WADA-dopinglijst staan. Indien er vermoedens zijn van doping gebruik kan K&C
Training leden daarop aanspreken en indien de vermoedens bevestigd worden, het desbetreffende lid
per direct uitschrijven.
9. Kosten betreffende vernielingen in en rond de trainingslocatie, al dan niet opzettelijk, zullen worden
verhaald op de dader[s].
10. Om de kwaliteit van onze sportschool/vereniging en zijn reputatie te kunnen waarborgen verwachten
wij dat men naar onze standaarden de sport zal beoefenen. Onze aansturing/coaching/advies zal
hierbij in acht worden genomen. Ondermaatse techniek of methodes zullen ook geadresseerd
worden. Herhaaldelijk negeren van ons advies kan leiden tot het beëindigen van het abonnement.
11. Tijdens de lessen en activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinden. Dit zal
altijd in overleg met de desbetreffende leden plaatsvinden.
12. De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Een wijziging zal tijdig en tenminste 1 maand
voor ingangsdatum per mail bekend worden gemaakt.
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