INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende geeft zich, zijn/haar zoon/dochter, op als lid van

SFluks *

* S.v.p doorhalen wat niet van toepassing is

Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:

Man / Vrouw

*

Adres:
Postcode + Woonplaats:
Telefoonnummer:
Bank-/giro rekeningnummer:

T.n.v.:

Hoe heeft u van deze les gehoord?
Datum eerste gratis les:

Bij ondertekening gaat u akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.
Bij minderjarigen ondertekend door
een van de ouders of voogd.
Handtekening:
Kruis hieronder de betreffende groep(en) aan:
Sport en spel groep 3+4
Sport en spel groep 5+6
Turnen groep 3+4
Turnen vanaf groep 5
Improvisatietheater
Mix-dans vanaf groep 6

Steps vanaf 14 jaar (ma)
Steps vanaf 14 jaar (do)
Aerobics (ma)
Low impact aerobics (do)

Meer bewegen voor ouderen
Gymfit 50+
Total body workout
Kleutergym

Graag dit formulier ondertekend, binnen drie dagen na de gratis eerste les, inleveren bij het ledensecretariaat.
Ledenadministratie:

Anita Bakker, Tuinweg 25
3284 XR Zuid-Beijerland
Telefoon 0186-662457

Voorwaarden






Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de door het bestuur vastgestelde contributie, die bij
vooruitbetaling dient te worden voldaan.
De contributie wordt per maand berekend en ieder kwartaal geïnd door middel van automatische incasso
(4 keer per jaar). Over de maanden juli en augustus wordt geen contributie berekend.
Inschrijfgeld voor alle afdelingen bedraagt € 8,50 per persoon. Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie
geïnd.
Opzeggen van het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk mogelijk op het daarvoor bestemde uitschrijfformulier. Dit
formulier is verkrijgbaar bij het ledensecretariaat, of via de website www.flukszuidbeijerland.nl
Uitschrijven is alleen mogelijk per 1 juli of 1 januari. Indien u niet voor deze data opzegt, bent u automatisch voor het
volgende halfjaar lid.

Machtiging voor automatische afschrijving
Machtigen is gemakkelijk:
u vergeet nooit te betalen
u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen
u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken
Een automatiche afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft.
Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op de
onderstaande machtiging, zet er uw handtekening onder en lever de machting in bij de ledenadministratie.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag
terug te boeken. U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt. Hiervoor zijn kaarten
verkrijgbaar bij uw bank- of girokantoor.
Machtigen de makkelijkste manier van betalen.

Machtigingskaart
- invullen in hoofdletters –
Ondergetekende verleend hierbij tot wederopzegging machtiging aan

SFluks

om van zij/haar ondergenoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap.

Bankrekeningnummer

Girorekening

Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven is vermeld
Datum

Handtekening

