Inschrijfformulier Judo Club Sato

Persoonsgegevens
Tussenvoegsel:
Achternaam:

……………………………..…………………….
……………………………..…………………….

……………………………..…………………….

Voornaam:
Man / Vrouw
Geslacht:
Geboortedatum:

……………………………..…………………….

Geboorteplaats:

……………………………..…………………….

Adresgegevens
Huisnummer:
Straat:
Postcode:

……………………………..…………………….
……………………………..…………………….

Woonplaats:

……………………………..…………………….
……………………………..…………………….

Contactgegevens
Mobiel:
Telefoon:
E-mailadres:

……………………………..…………………….
……………………………..…………………….

……………………………..…………………….

Gegevens lidmaatschap
Datum Inschrijving:

……………………………..…………………….

Contributie:

€ 22.95 (2x per week les)

Inschrijfgeld:

Eenmalig € 9,95

ode van ten minste 3
tereenvolgende

Ondergetekende verklaart deze overeenkomst te zijn aangegaan voor een
maanden.

SEPA incasso verklaring

Locatie Sportschool Omnia

info@judoclubsato.nl

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judo Club Sato doorlopende incassoopdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie
overeenkomstig de opdracht van Judo Club Sato. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Bankrekeningnummer (IBAN): …………………………..…………………

Ten name van: ….…………………………………………………….

Ondertekening

De gegevens vermeld op dit inschrijf- en machtigingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van Judo Club Sato. Ondergetekende geeft
hierbij tevens toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan Judo Bond Nederland.
Plaats ondertekening:

……………………………..………………
……………………………………………………..

Datum:

Naam ondertekenaar:

……………………………..………………
……………………………………………………..

Handtekening:

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

Salko Rokic
Malta 2
8601 GW Sneek

Administratie
Bourbonstraat 20
8606 BM Sneek

06 14 669 374

Algemene voorwaarden

Het inschrijfgeld bij Judo Club Sato á € 9,95 wordt eenmalig via een machtiging van uw rekening afgeschreven.
Tijdens feestdagen worden er geen lessen gegeven.
Het lidmaatschap eindigt met uitschrijven via een e-mail gericht aan de administratie.

Locatie Sportschool Omnia

info@judoclubsato.nl

We hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
De betaling gaat uitsluitend via automatische incasso.
Er wordt vooraf geïncasseerd in maandelijkse periodes.
Bij stornatie zal er een herinnering worden toegezonden, de kosten voor deze herinnering zijn € 5,00 en worden
doorberekend aan de klant.
Het bijwonen van de les is alleen tijdens het half jaarlijkse kijkmoment toegestaan.
Bij het niet naleven van de bovenstaande regels behoudt Judo Club Sato het recht tot verwijdering.
Judo Club Sato is niet aansprakelijk voor sportblessures en/of (letsel)schade, opgelopen tijdens de training.
Judo Club Sato is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van judoka’s of
bezoekers.
Om mee te kunnen doen aan wedstrijden is het lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN) verplicht. Dit
staat los van uw inschrijving bij Judo Club Sato. De aanmelding zal via Judo Club Sato verlopen, afmelden is
echter uw eigen verantwoordelijkheid.

Huisregels
De dojo alleen betreden met blote voeten.
Zorg voor schone handen, voeten en korte nagels.
De dojo pas betreden als de leraar ook aanwezig is.
In de schoolvakanties is er voor de les een vervangend judorooster.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de inhoud en strekking van de “algemene voorwaarden
en huisregels” van Judo Club Sato, welke deel uit maken van de inschrijving.

Plaats ondertekening:

……………………………..………………

Locatie Sportschool Omnia

info@judoclubsato.nl

Datum:

……………………………………………………..

……………………………..………………

Naam ondertekenaar:

Handtekening:

……………………………………………………..

Administratie
Salko Rokic

Bourbonstraat 20

Malta 2
8601 GW Sneek

8606 BM Sneek

06 14 669 374

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Algemene gegevens (aspirant) lid

Achternaam:

……………………………..…………………….

Voornaam:

……………………………..…………………….

Geslacht:

Man / Vrouw

Geboortedatum:

……………………………..…………………….

Tussenvoegsel:

……………………………..…………………….

Verwerking persoonsgegevens
Judo Club Sato verwerkt persoonsgegevens van haar leden en van ouders/verzorgers van haar minderjarige leden ten behoeve van haar administratie.
De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn vermeld in het Verwerkingsregister dat op www.judoclubsato.nl is gepubliceerd. Deze gegevens zijn
noodzakelijk voor berekenen, vastleggen en innen van contributiegelden, danwel communicatie vanuit Judo Club Sato naar haar leden. Uitzondering op
deze noodzakelijke gegevens vormen foto- en/of videomateriaal.

Vrijstelling besluit Wet Bescherming Persoonsgegevens – hoofdstuk 2, artikel 3 lid 7
De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaren nadat het lidmaatschap is beëindigd of de betrokkene te kennen heeft gegeven dat hij niet
langer als begunstiger wil worden beschouwd, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. De
gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Locatie Sportschool Omnia

info@judoclubsato.nl

Hiermee geef ik, ondergetekende,

Wel / Geen toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde
persoon op de site van Judo Club Sato te plaatsen.

Wel / Geen toestemming om foto- en/of videomateriaal van de bij de algemene gegevens vermelde persoon op sociale media (waaronder begrepen
Facebook/Instagram) van Judo Club Sato te plaatsen.

Ondertekening voor akkoord

Plaats ondertekening:

……………………………..………………

Datum:

……………………………………………………..

Naam ondertekenaar:

……………………………..………………

Handtekening:

……………………………………………………..

Voor minderjarige jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

Salko Rokic
Malta 2
8601 GW Sneek

Administratie
Bourbonstraat 20
8606 BM Sneek

06 14 669 374

Locatie Sportschool Omnia

info@judoclubsato.nl

