INSCHRIJFFORMULIER SE-FI
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

E-mail:

Telefoonnummer in geval van nood:
Datum van inschrijving:

SE-FI FIT/TAI CHI
Vanaf 15 jaar
1 x fit groepstraining per week:
€24,50 per maand

SE-FI KARATE
Vanaf 15 jaar
1 x karatetraining per week:
€24,50 per maand

2 x fit groepstraining per week:
€31,50 per maand

2 x karatetraining per week:
€31,50 per maand

Onbeperkt fit groeps-training:
€37,50 per maand

Jeugd t/m 14 jaar
1 x karatetraining per week:
€18,50 per maand

Rittenkaart voor 10 lessen:
€85,- eenmalig (overmaken op
onderstaande IBAN)

SE-FI health
Berg en Dalseweg 400
6522 CV Nijmegen

2 x karatetraining per week:
€25,- per maand

COMBI
Vanaf 15 jaar
Combi 2 x fit groepstraining +
1 x karate per week: €37,50 per
maand
Combi 1 x fit groepstraining +
2 x karate per week: €37,50 per
maand
Onbeperkt fit groepstraining +
2 x karate per week: €45,- per
maand

SEPA incasso machtiging

www.sefi.nl

Door ondertekening van dit formulier verleent u toestemming aan:
- SE-FI health om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
maandelijks de bovengenoemde contributiebijdrage van onderstaande rekening af
te schrijven en
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van SE-FI health.

NL 82 INGB 0008 5529 74

Naam:

064563730
info@sefi.nl

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

IBAN:

Als u het niet eens bent met
de afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Datum:

Plaats:

Handtekening:

(Indien minderjarig, alleen geldig na invulling en handtekening ouder/voogd.)

ALGEMENE VOORWAARDEN SE-FI
- De contributiebijdrage wordt op of rond de 1e van de desbetreffende maand afgeschreven. Leden betalen
contributie conform de groep waarin ze trainen, ongeacht hun leeftijd.
- Tijdens de schoolvakanties vinden er geen reguliere karatelessen plaats.
- Wijzigingen van contact- en betalingsgegevens dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven via info@sefi.nl.
- Er mag 1 gratis proefles gevolgd worden. Eventuele resterende lessen van de maand van inschrijving worden naar
rato in rekening gebracht.
- Bij het missen van een les die binnen het abonnement valt, mag deze binnen een maand nog ingehaald worden.
- Het volgen van een losse les kost €10,- en dient voor de les te worden betaald. Dit geldt ook voor extra lessen die
buiten het abonnement vallen.
- Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan via info@sefi.nl.
- Er wordt een opzegtermijn van 10 dagen voor het einde van de maand aangehouden. Het lidmaatschap eindigt
altijd aan het einde van een kalendermaand.
- Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van de
eerstvolgende kalendermaand.
- Bij opzegging van het lidmaatschap wordt het automatische incasso beëindigd.
- De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de kosten van diefstal, verlies en beschadiging van voorwerpen in de
sport-, kleed- en doucheruimtes.
- Bij minderjarige leden tekent de ouder of voogd het inschrijfformulier.
- Het beoefenen van sport brengt bepaalde risico’s met zich mee. Hoewel alles wordt gedaan om schade en letsel
te voorkomen, kan het optreden daarvan nooit helemaal worden uitgesloten. Voor zover dit niet in strijd is met de
wet sluit SE-FI health hierbij alle aansprakelijkheid uit, tenzij deze gedekt wordt door een, door SE-FI health
afgesloten, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
- Leden beoefenen alle sportactiviteiten binnen SE-FI health op eigen risico, zonder iemand anders die aan deze
sportschool verbonden is aansprakelijk te kunnen houden voor de schade van welke aard dan ook (letsel
inbegrepen) die als gevolg van die sportbeoefening kan onstaan, uitgezonderd schade die zonder twijfel opzettelijk
is toegebracht of schade die gedekt is door enige verzekering.

Hierbij verklaart ondergetekende het formulier volledig en correct te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van SE-FI health.
Datum:

Plaats:

Handtekening:

(Indien minderjarig, alleen geldig na invulling en handtekening van ouder/voogd.)

