Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Email:
Telefoon:
Datum inschrijving:
De 1e keer dient u voor een kwartaal te betalen
hierbij krijgt u voor uw kind totaal 7,50 korting en
voor de adult 15,- korting. Daarna betaald u per
maand. Voor de 5e van elke maand.
kids -16jaar
22,50 per maand inschrijfgeld 10,e
1 kwartaal totaal 70,adults +16jaar 35,- per maand
inschrijfgeld 10,1e kwartaal totaal 100,-

Algemene voorwaarden/gedragsregels
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

trainingstijden dinsdag, woensdag en vrijdag van 18.00 t/m 19.00 19.00 t/m20.30
16 jaar en ouder 35,- per maand tot 16 jaar 22,50,- per maand inschrijfgeld eenmalig 10,het lesgeld dient steeds per maand vooruit te worden betaald. Het lidmaatschapsgeld dient voor de 5e van de
nieuwe maand per bank te worden voldaan. NL 43ABNA 0546436773 tav Lumpinigym
De sportschool is gesloten tijdens algemene feestdagen en tussen kerst en Nieuwjaar, gedurende de schoolvakantie
zullen de tijden aangepast worden zonder dat dit zal leiden tot lesgeld vermindering of teruggave.
De deelnemer verklaart dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend op eigen risico zal ontvangen en dat
de kosten van enig ongeval of letsel, opgelopen van deelname aan het desbetreffende onderricht, geheel en al door
hem/haar zelf worden gedragen, ook indien dat ongeval of letsel door een ander deelnemer wordt veroorzaakt,
tenzij dit ongeval of letsel wordt veroorzaakt door onrechtmatig handelen.
De deelnemer begrijpt dat er met hem/haar fysiek geoefend gaat worden en geeft hier geheel vrijwillig toestemming
voor. Indien er iets plaatsvindt waar de deelnemer niet vrijwillig mee instemt, geeft hij/zij dit direct te kennen aan
de trainer (s).
Deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor, alsdan, afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een
schade/actie, tegen lumpinigym en/of haar trainers, wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesse, als
gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening, of wegens het in ongerede of zoek raken van de
in de sportschool achter gelaten kleding en/of bezittingen. De deelnemer vrijwaard lumpinigym en/of haar trainers
voor elke aansprakelijkheid, ook tegenover derden.
De deelnemer is zelf aansprakelijk voor de schade die hij/zij door schuld, opzet of ernstige nalatigheid aan
materiaal of eigendommen van de trainers, andere deelnemers, en of de leslocatie toebrengt. Alle kosten welke door
lumpinigym en/of haar trainers worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van de deelnemer te
bewerkstelligen, worden op de deelnemer verhaald. De deelnemer verklaart dat hij/zij een geldige WA –
verzekering heeft
De deelnemer dient voor en tijdens de activiteit veranderingen in zijn/haar gezondheidstoestand kenbaar te maken
aan de trainer(s). de deelnemer mag, met het oog op de eigen veiligheid, de leslocatie tijdens de activiteit nimmer
verlaten zonder dit mede te delen aan de trainer.
De deelnemer is verplicht geschikte en schone sportkleding te dragen. Tevens dient men lichaamsfris te zijn en de
nagels dienen kort geknipt te zijn. In de kleding mag geen rits en/of andere harde voorwerpen verwerkt zijn. Het
tijdens de training dragen van sieraden en of het eten van kauwgom is niet toegestaan. Lang haar dient opgebonden
te worden. Het dragen van een bril is niet toegestaan. Het dragen van contactlenzen is voor eigen risico.
Tijdens het oefenen van technieken en tijdens het sparren geldt: stop is stop. Er moet onmiddellijk worden
opgehouden/losgelaten, als een van de deelnemers stop zegt en/of afklopt. Afkloppen doet men door op de persoon
waarmee men traint/spart met vlakke hand op het lichaam te kloppen ook wanneer men aai of auw roept, en/of zich
verbaal/non verbaal zodanig uit, waarbij het vermoeden kan bestaan dat de ander pijn heeft, dient onmiddellijk te
worden losgelaten. ongecontroleerd trainen, hetgeen kan resulteren in het ontstaan van letsel en/of het bederven
van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd.
De deelnemer verklaart te beseffen, dat de geleerde technieken een persoon zeer ernstig en mogelijk blijvend letsel
kunnen toebrengen en verklaart daarom de geleerde technieken en verworven informatie buiten de training en /of
wedstrijdlocaties niet anders dan geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders in lijf,
eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding te gebruiken, daarbij de Nederlandse
wetgeving inachtneming.
De trainers zijn bevoegd bij wangedrag (naar hun oordeel) de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen.
Alle eventuele kosten waaronder incasso kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk inbegrepen, welke door
lumpinigym en/of haar trainers worden gemaakt te einde nakoming van de verplichting van de deelnemer zijn voor
rekening van de deelnemer. Afmelden lidmaatschap alleen middels afmeldformulier
Over de reeds betaalde lesgelden zal geen restitutie worden verleend
Personen onder de 18 jaar dienen het aanmeldt formulier door hun ouder/voogd te laten tekenen.
Wijzigingen in lestijden en lesdagen voorbehouden

Ondergetekende verklaard hierbij dat aan ommezijde gegevens juist zijn.
Ondergetekende verklaard hierbij kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de
hierboven genoemde algemene voorwaarde / gedragsregels.
Plaats

datum

* handtekening

* indien minderjarig is ondertekening van ouder of voogd vereist.

