INSCHRIJFFORMULIER
Abe Lenstra Boulevard 23-Q, 8448 JA Heerenveen
Telefoon: 0659204186

Voornaam
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
ID/PP/RW
Tel
E-mail

Ik kies voor:

M/V

Jaar

Halfjaar

0 Onbeperkt

Pasnr:…………

0 JEUGDSPORTFONDS (Zie voorwaarden op www.jeugdsportfonds.nl)
Entreegeld eenmalig € 20,Machtiging automatische incasso
O De eenmalige kosten en de maandelijkse contributie betaal ik per automatisch incasso.
Bankrekeningnummer
Naam rekening houder

Handtekening:
Datum aanmelding: ………..................
Op welke wijze bent u in contact gekomen met bronya boxing?
.....................................................................................................................................
Hierbij verklaar ik als lid van bronya boxing akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en kennis heb
genomen van de statuten van bronya boxing
Ingeschreven door:……………………..………………….
Naam personal/coach:……………………………………..
Verwerkt door:…...………………………………………….
Gecontroleerd door:.……………………………………….
Handtekening lid (Bij minderjarigen één van de ouders):

Datum: …./…./……
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2Algemene

voorwaarden Bronya Boxing te Heerenveen.

U wordt als deelnemer ingeschreven, wanneer u zich door het inschrijfformulier te tekenen, akkoord verklaart met het
lidmaatschapsreglement, voorwaarden en statuten.
Openingstijden en vakanties
Bronya boxing is van maandag tot en met zondag geopend. Zie voor openingstijden het lesrooster. Wijzigingen in het rooster zijn altijd
mogelijk. Tijdens officiële feestdagen behoudt bronya boxing het recht de sportschool te sluiten.
Contributie
De contributie kan bij vooruitbetaling voldaan en worden maandelijks afgeschreven per automatisch incasso. Bij niet betalen van de
voorschotbijdrage voor de 1e van iedere maand volgt een betalingsherinnering, met het verzoek tot betaling van de verschuldigde
voorschotbijdrage binnen 5 dagen, vermeerderd met 15 euro administratiekosten. Wordt op de eerste betalingsherinnering niet binnen de
termijn van 5 dagen gereageerd of betaald, dan volgt een tweede en laatste betalingsherinnering onder vermeerdering van 30 euro
administratiekosten. Wordt ook dan niet gereageerd of betaald, dan wordt de betaling uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle hieraan
verbonden kosten, inclusief de in rekening Jaarlijks per 1 januari worden de tarieven automatisch verhoogd met het prijsindexcijfer.
Gezondheidsverklaring
Het is raadzaam alvorens te starten uw huisarts te raadplegen. U dient vooraf van deelname Bronya Boxing schriftelijk in kennis te stellen van
eventuele medische gebreken. Deelname aan activiteiten van Bronya Boxing is voor eigen risico en is niet aansprakelijk voor eventuele
blessures of verwondingen die vooraf/tijdens/na de trainingen opgelopen zijn.
Persoonlijke eigendommen
Bronya Boxing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of zoek raken van eigendommen. Laat geen waardevolle spullen achter
in de kleedkamer of dojo.
Beëindiging contract
Het contract eindigt door middel van een persoonlijke uitschrijving bij Bronya Boxing, bij gebreke waarvan het (jaar)contract automatisch
(met een maand) verlengd wordt. Hierbij wordt uitdrukkelijk verwezen naar het bepaalde in art. 3 lid 1. Van een uitschrijving ontvangt u een
schriftelijke bevestiging bij de balie van Bronya Boxing. Zie voorwaarden.
Huis- en gedragsregels
De organisatie heeft huis- en gedragsregels vastgesteld waarin ten minste het volgende is geregeld:
Gedragsregels voor het lid
Het gebruik van doping en stimulerende middelen is verboden.
Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en
hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau). We zijn altijd sportief ook al
zijn andere dat niet.
Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
Sieraden, piercings e.d. die letselrisico opleveren voor de drager of anderen worden verwijderd, dan wel afgeplakt.
Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een verbod.
Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen
aanleiding zijn voor sancties.
Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter
verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Het gebruik van
mobiele telefoon of het aanstaan van een mobiele telefoon is verboden in de oefenzaal en tijdens de lessen. Het is ten strengste verboden te
roken in het gebouw.
Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging.
Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
Gedragsregels voor de trainer
De trainer:
heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
brengt leden passie bij voor de sport.
is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
zorgt dat de dojo na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
ziet de meerwaarde om vechtsport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau.
heeft aandacht voor fair play.
gebruikt geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het trainen van de leden.
ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon.
ziet er op toe dat mobiele telefoons tijdens de lessen uitstaan.
zorgt er voor de huisgedragsregels voor de leden na geleefd worden.
zorgt er voor de huisgedragsregels voor de leden na geleefd worden
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TARIEVEN 2018
Voor lidmaatschappen per jaar gelden de volgende tarieven:
1 keer per week: € 20 / maand
2 keer per week: € 25 / maand
3 keer per week: € 30 / maand
4 keer per week: € 35 / maand
5 keer per week: € 40 / maand
6 keer per week: € 45 / maand
7 keer per week: € 50 / maand
Voor lidmaatschappen per half jaar gelden de volgende tarieven:
1 keer per week: € 25 / maand
2 keer per week: € 30 / maand
3 keer per week: € 35 / maand
4 keer per week: € 40 / maand
5 keer per week: € 45 / maand
6 keer per week: € 50 / maand
7 keer per week: € 55 / maand
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