Inschrijfformulier deelnemer
Familienaam(ouder):__________________________________________________________
Voornamen( ouder)___________________________________________________________
Geboorte datum ( ouder) : _____________________Geslacht : M / V
Familienaam( kind ):__________________________________________________________
Voornamen( kind ):___________________________________________________________
Geboorte datum ( kind )
Adres

: _____________________Geslacht : M / V

: _______________________________________________________________

Postcode

: ____________________ Woonplaats :__________________________

Telefoon Thuis

: ____________________ Mobiel tel. :___________________________

E-Mail Adres :_______________________________________________________________
Kiest per :

_________________(datum)..

(svp omcirkelen/aanvinken)

Fun Fight Fit.
Let op voorlopig alleen door overschrijving per Bank.
Fun Fight Fit valt onder Krav Maga Den Haag
Bankrekening:Rekening nummer ING: NL94INGB0007344914 krav maga denhaag
1 x p/w Fun Fight Fit

25,00

4x

Per maand

Handtekening partij 1:
Namens Krav Maga Den Haag

Handtekening Partij 2

_______________________

______________________________
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Procedure bij inschrijving :
U wenst zich in te schrijven als deelnemer van Krav maga Den Haag voor de Fun Fight Fit training. U
gaat een contract aan voor onbepaalde tijd. U dient zich daarbij aan de in het contract gestelde
voorwaarden en regels te houden. Na invullen van inschrijfformulier en het contract met de
voorwaarden, (U dient het inschrijfformulier en het contract te ondertekenen); ,1 exemplaar van het
contract en het inschrijf formulier in leveren.
Gekozen abonnement 4x per maand, 1x per week

-

Tijdelijk stopzetten is mogelijk voor minimaal 1 tot maximaal 6 maanden: Alleen wanneer je
volledig bij bent met betalingen en een verzoek hebt ingedient. Het formulier kunt u op de
site downloaden. Kosten: 2,- administratie kosten

-

Voor opzeggen zie algemene voorwaarden!

De Organisatie:
Krav Maga Den Haag is een Krav maga School waar verantwoord en sportief sporten doel en
uitgangspunt van alle trainingen. Alle lessen worden verzorgd door IKMF gediplomeerde trainers. We
beschikken over 2 Hoofd Instructeurs van de Krav Maga bond. Verantwoord en sportief sporten is
doel en uitgangspunt van alle trainingen.
Postadres:

Krav Maga Den Haag
Whvanleeuwenlaan 148
2613zh Delft

In aanmerking nemende dat de deelnemer/deelneemster wenst deel te nemen als volwaardig lid aan
de door Krav maga aangeboden sport onderrichting
Komen het volgende overeen:

Algemenen voorwaarden:
1) De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt uitsluitend en alleen
beëindigt indien 1 van beide partijen aan de wederpartij middels aangetekend schrijven
meedeelt, deze overeenkomst te willen beëindigen. Opzeggen kan dus alleen schriftelijk en
alleen wanneer er geen achterstand in contributie is. De opzegtermijn welke in acht genomen
dient te worden betreft 1 volle kalendermaand.

•

Handtekening partij 1:
Namens Krav Maga Den Haag

_______________________

Handtekening Partij 2

____________________
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2)De overeengekomen contributie blijft verschuldigd, ook wanneer de deelnemer/deelneemster om
welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. Alleen wanneer de overeenkomst volgens de
regels is opgezegd of wanneer de Stichting de deelnemer/deelneemster tijdelijk van de
betalingsverplichting heeft ontheven is de contributie niet verschuldigd. Beiden moeten blijken uit
een schriftelijke verklaring afgegeven door de Stichting.

2) De contributie dient per maand vooruit betaald te worden, dus voor de 1e van de maand,
doch uiterlijk voor de 5e van de maand voldaan te zijn. Bij niet gelukte incasseringen en/of bij
te late betaling zullen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Bij niet of niet tijdig
betalen van de contributie gelden wordt de deelnemer/deelneemster in gebreken gesteld en
word de vordering in handen gesteld van een incassobureau dat voor en namens krav maga
Den Haag voor inning zal zorgen. Allen kosten van deze incasso komen voor rekening van de
deelnemer/deelneemster. Bij eventuele gerechtelijke invordering zullen ook de proces en
executie kosten voor rekening van de deelnemer/deelneemster komen.
3) Tijdelijk stopzetten is mogelijk voor minimaal1 maand max 6 maanden: Alleen wanneer je
volledig bij bent met betalingen en persoonlijk een formulier komt invullen. Kosten: 2,- euro
4) Veranderen van Abonnement kan alleen per 1e van de volgende maand, Een duurder
abonnement kost geen administratie kosten, bij veranderen naar een goedkoper abonnement
worden er administratie kosten berekent.
5) De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij, dat hij/zij de onderhavige
sportdeelname/sportonderricht c.q. gebruik van de accommodatie(s) zal ontvangen
uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval en/of letsel geheel
en al door hem/haar zelf worden gedragen. De deelnemer/deelneemster verklaart hierbij
reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot instellen van
schadevergoedingsacties tegen Krav maga Den Haag wegens vergoeding van kosten, schade
en interessen als gevolg van enig ongeval en/of letsel ten gevolge van sportbeoefening en/of
gebruik van de accommodatie opgelopen, als ook wegens het in ongerede raken van de in de
accommodatie achter gelaten sportkleding en/of voorwerpen.
6) Krav Maga Den Haag bepaald op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten,
c.q. gebruik kan worden gemaakt van de accommodatie. De deelnemer/deelneemster zal zich
daarnaar individueel dienen te richten. Op Nationale feestdagen of school vakanties zal er
geen sportonderricht kunnen worden gegeven.
7) Het lesgeld kan per maand worden aangepast. Verandering in contributiegeld heeft geen
gevolgen voor de aangegane overeenkomst.
8) Het verhandelen van goederen en/of diensten in en om de accommodaties is niet toegestaan.
9) Roken in de accommodaties is niet toegestaan.
10) Andermans eigendommen worden gerespecteerd. Iedereen wordt geacht op zijn eigen maar
ook op andermans eigendommen te letten.
11) Het bezorgen van overlast aan een ieder ander op weg naar en van de accommodaties is niet
toegestaan.
12) Het misbruiken van technieken, tactieken en/of macht is nooit toegestaan. Ook niet buiten de
accommodatie. Bij overtreding van deze regel volgt royering en eventuele andere sancties.

Handtekening partij 1:
Namens Krav Maga Den Haag

Handtekening Partij 2

_______________________

____________________
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ZAAL EN TRAINING REGELS:
-

-

-

-

-

Indien men gaat trainen dient men te voldoen aan de algemene geldende hygiënische eisen
t.a.v. lichaam en kleding. Nagels dienen kort gehouden te worden. Het dragen van sieraden,
horloges, piercings en andere scherpe voorwerpen tijdens de training is niet toegestaan.
Evenmin is het gebruiken van kauwgom of eten van snoepjes en dergelijke in de
trainingszaal tijdens de training niet toegestaan. (wel een bidon/drinkfles water)
Het is verboden om met buitenschoenen de trainingszaal te betreden. Tijdens de warming-up
zijn sportschoenen zonder zwarte zool toegestaan. (let op geen sportschoenen die buiten
worden gedragen)
Zich discriminerend uitlaten en/of anderen beledigen en/of het aantasten van de goede naam
en eer van iemand zijn gedragingen die niet getolereerd worden. We trainen allemaal met
elkaar, iedereen dient ieder ander te respecteren.
Het verlaten van de zaal tijdens de training en/of het stoppen van of met de training is niet
toegestaan zonder toestemming van de trainer.(om veiligheid redenen moet de trainer weten
waarom je de zaal wilt verlaten, zodat in geval van bijvoorbeeld een verwonding, hij
eventueel noodzakelijke actie kan ondernemen).
Toilet bezoek tijdens de training moet niet nodig zijn en is derhalve absoluut niet gewenst.
Tijdens de training is het drinken wel toegestaan, echter alleen in en op de door de Trainer
daarvoor gestelde momenten.
Laat geen eigendommen of rommel achter, ruim altijd netjes met elkaar de accommodatie
op.

Voor meer informatie Tel : 06-24851352 of mail: funfightfit@gmail.com

Aldus opgemaakt op:

datum_________________________

Ondergetekende verklaard het contract gelezen te hebben en het eens te zijn met de
inhoud.
Handtekening partij 1:
Namens Krav Maga Den Haag

Handtekening Partij 2

_______________________

______________________________
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