Inschrijfformulier
Voorletters + achternaam:

Geslacht: M / V

Roepnaam:

Geboortedatum:____/____/_______

Adres:
Hoe heeft u ons gevonden?

Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer(s):
E-mail adres:

/

social media / flyers / demo
anders nl.:

Medische inlichtingen:__________________________________________________
Ik meld mij aan voor:

O Fitboksen onbeperkt (3x per week) € 35,- p.m. O Boksen onbeperkt (5x per week) € 40,- p.m.
O Zaktraining (2x per week) € 30,- p.m.
O Zaktraining onbeperkt (5x per week) € 45,- p.m.
O Ladies only (2x per week) € 35,- p.m.
O Ladies only onbeperkt (5x per week) € 50,- p.m.
O Kickboksen 5 t/m 12 jaar € 30,- p.m.
O Kickboksen 13+ jaar € 40,- p.m.
O Peuterboksen € 25,- p.m.
O Circuittraining € 40,- p.m.
Personal training O Solo € 50,- p.u. O Duo € 40,- p.u - p.p. O Small group 3-4 € 30,- p.u. -p.p.
Ondergetekende verklaart, alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen, nauwkeurig
kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, die bij het inschrijfformulier zijn
verkregen, en deze na te komen.
De algemene voorwaarden, evenals de lestijden en groepsindelingen, zijn ook te vinden op
onze website.
Inschrijving geschiedt door:
- inlevering van een volledig duidelijk ingevuld en ondertekend automatische
incasso formulier;
- inlevering van een volledig duidelijk ingevuld en ondertekend inschrijf
formulier;
- vertoon van een identiteitsbewijs bij verzoek.
Handtekening + volledige naam ouder/voogd,

Handtekening + volledige naam lid,

Datum,

(voor leden onder de 18 jaar)

_________________________________________

_________________________________

____/____/______

Automatische incasso formulier
SEPA
doorlopende machtiging
Gegevens Lid
Achternaam + voorletters: __________________________________________
Roepnaam:
Geboortedatum:___/____/______

Geslacht: M / V
Sport:__________________________

Adres: ___________________________________________________________
Postcode + woonplaats:_____________________________________________
Telefoonnummer:__________________________________________________
E-mail adres:______________________________________________________
Machtiging
Ondergetekende rekeninghouder geeft hierbij tot schriftelijke wederopzegging een machtiging af aan
Team Red One, om van het onderstaande rekeningnummer (bank/giro) de maandelijkse contributie
geldende af te schrijven die bij de sport hoort van het bovenstaande lid. De contributie bedragen zijn
te vinden op het inschrijfformulier en op www.Teamredone.nl. Wijzigingen in de contributie zullen ruim
van te voren op verscheidene manieren bekend worden gemaakt aan de leden van de sportschool.
Alleen de contributie van de eerste, eventuele ‘gebroken’, maand van het lidmaatschap en eventuele
mislukte incasso’s zullen apart worden geincasseerd.
Eenmalig bedrag eerste (gebroken)maand lidmaatschap: €
Met het ondertekenen van de machtiging gaat u akkoord met de regels van het machtigen. Mocht u
het niet eens zijn met de afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken contact op met uw bank en vraag naar de voorwaarden.

Gegevens rekeninghouder
Achternaam + voorletters: _____________________________________________________
IBAN rekeningnummer:_______________________________________________________
Contributie: per maand / per kwartaal / per half jaar

Geboortedatum:___/___/________

Adres:________________________________________ Telefoonnummer:______________
Postcode + woonplaats:________________________________________________________

Achternaam + voorletters rekeninghouder,

Handtekening rekeninghouder, Datum,

(in blokletters)

_________________________________

_________________________ ___/___/_____

Van elk lid van Team Red One wordt respect en discipline verwacht. Zowel ten opzicht van je
trainer en medelid, toewijding voor de sport en een goede teamgeest. De naam van de
Sportschool dient niet verkeerd gebruikt te worden.
ALGEMENE INSCHRIJFVOORWAARDEN TEAM RED ONE
1. Inschrijving
Het inschrijven voor een lidmaatschap is mogelijk vanaf 18 jaar. Minderjarigen mogen zich inschrijven indien één van de
ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst medeondertekent.
2. Duur van het lidmaatschap
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur.
3. Opzegging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap kan slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de lopende maand met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand. Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan per e-mail.
4. Maandelijkse lesgelden
De lesgelden dient telkens per maand vooraf te worden voldaan door middel van automatische incasso, waartoe het lid Team
Red One machtigt. Betalingen van de lesgelden lopen het gehele jaar door ook gedurende schoolvakanties,
sportschoolsluiting en sluitingen wegens wedstrijden, ziekte, ongevallen, overmacht, etc. Met het vaststellen van de hoogte
van de lesgelden en de jaarlijkse bijdrage is hiermee al rekening gehouden. Het opschorten van de maandelijkse lesgelden is
slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk en zal telkens per individueel geval door Team Red One worden beoordeeld. Het
lid kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Team Red One deze opschorting toepast.
5. Wijzigingen
Team Red One is gerechtigd haar prijzen voor lesgelden en de jaarlijkse bijdrage eenmaal per jaar te indexeren. Verder
kunnen onvoorziene omstandigheden leiden tot wijzigingen in het lesrooster. Team Red One heeft het recht om af te wijken
van reeds verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen.
6. Wijzigingen Persoonsgegevens
Het is belangrijk dat wijzigingen in de persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, naam van de leerling etc.) zo spoedig
mogelijk aan Team Red One worden doorgegeven. De door de leerling verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in
de administratie. Dit is noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van de administratie van Team Red One. Persoonlijke
gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en dus niet aan derden verstrekt.
7. Annuleringen:
De Sportschool heeft het recht om de lessen te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen of geschillen met de overkoepelende
organisatie. In deze gevallen wordt het (resterende) lesgeld terugbetaald aan de leerling.
8. Afmelden/Afwezigheid
Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail doorgegeven worden, doch uiterlijk 24 uur van te voren. In het geval
van afwezigheid van het lid bij een van de lessen of examens, blijft het lid de volledige lesgelden c.q. examengelden
verschuldigd. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde lesgelden of abonnementsgelden plaats.
9. Afwezigheid van sportinstructeur:
Bij afwezigheid van de sportinstructeur wordt voor goede vervanging gezorgd. Als dat niet lukt wordt de leerling hierover
geïnformeerd.
10. Examens en privélessen
De kosten voor examens en privélessen zijn niet bij de lesgelden inbegrepen.
11. Openingstijden
Team Red One stelt de openingstijden, alsmede de lesroosters, leslocaties, lesvormen en tarieven vast en behoudt zich het
recht voor deze op ieder gewenst moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden ten minste 30 dagen voor het ingaan
van de wijziging schriftelijk kenbaar gemaakt. Het lid heeft het recht het lidmaatschap tegen de datum waarop de wijziging in
werking treedt op te zeggen.

12. Niet-tijdige betaling
Indien de lesgelden of de jaarlijkse bijdrage niet van de door het lid opgegeven bank-of girorekening kon worden
afgeschreven, behoudt Team Red One zich het recht voor om de vordering, nadat Team Red One het lid schriftelijk heeft
aangemaand alsnog tot betaling over te gaan, uit handen te geven aan een incassobureau en het lid verdere deelname aan de
lessen en activiteiten van Team Red One (tijdelijk) te ontzeggen totdat de openstaande bedragen zijn voldaan. Alle kosten
voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) komen voor rekening van het lid.
13. Aansprakelijkheid
Team Red One, haar directie en haar medewerkers en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die het lid of
derden tijdens de lessen of het verblijf in de sportschool lijdt c.q. oploopt. Voorts aanvaardt Team Red One geen
aansprakelijkheid voor schade letsel dat door een derde aan het lid wordt toegebracht tijdens het verblijf in de sportschool of
tijdens lessen. Deelname aan één of meerdere van de door Team Red One aangeboden sporten geschiedt geheel voor eigen
risico. Voorts aanvaardt Team Red One en haar directie geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakte, gestolen of beschadigde
eigendommen van het lid en/of derden.
14. Schade aan het gebouw en eigendommen van Team Red One
Schade toegebracht door leden en/of derden aan de inventaris c.q. het gebouw van Team Red One, dan wel aan zaken of
gebouwen die door Team Red One van derden worden betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, door leden en/of
derden, is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
15. Lichamelijke conditie
Het lid dient de sportinstructeur tijdig te informeren over eventuele (lichamelijke) beperkingen, bijzondere condities,
blessures of letsel, zodat de instructeur hier tijdens de lessen rekening mee kan houden. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor
het consulteren van huisarts, voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten deelneemt of wanneer hij/zij last heeft van
blessures of letsel.
16. Uitsluiting van deelname en ontzegging van toegang
Leden en/of ouders/verzorgers van het lid, die zich schuldig maken aan wangedrag, overlast bezorgen, de instructies van de
instructeur niet opvolgen, de huisregels van Team Red One niet in acht nemen, in strijd handelen met de onderhavige
voorwaarden of die de goede naam van één of meer medewerkers/instructeurs van Team Red One in diskrediet brengen,
kunnen tijdelijk of permanent de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Leden verliezen in dat geval hun recht langer
deel te nemen aan lessen, doch behouden hun lopende betalingsverplichtingen.
17. Wijziging van de voorwaarden
Team Red One behoudt zich het recht voor om de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment, eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ten minste 30 dagen voor het ingaan van de voorgenomen wijziging, schriftelijk kenbaar worden
gemaakt. Het lid heeft het recht het lidmaatschap tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt op te zeggen.
18. Portretrecht
Team Red One behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s welke worden gemaakt tijdens lessen, open dagen,
demonstraties, examens, en dergelijke, te openbaren ter promotie van haar zakelijke activiteiten, waaronder doch niet
uitsluitend publicatie daarvan op haar website, in advertenties en social media. Het lid geeft Team Red One hiertoe door het
aangaan van het lidmaatschap onherroepelijk toestemming en zal afzien van een eventueel beroep doen op de portretrechten
ter zake.
19. Beëindiging:
Beëindiging van sport activiteiten bij Team Red One geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding, voor de
eerste van de volgende maand (bij voorkeur per e-mail). Team Red One stelt het bijzonder op prijs als u kunt laten weten
waarom u besloten hebt om de les/training/activiteit te beëindigen. U krijgt een bevestiging van de opzegging terug per mail.
Bewaar deze goed als bewijs van opzegging. Mondeling doorgegeven afmeldingen of afmeldingen bij anderen dan de
directie van Team Red One worden niet in behandeling genomen.

In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van
Team Red One.

