Pasfoto
Lid

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam & Voorletters :
Roepnaam :
Geboortedatum :
Adres :
Postcode & Woonplaats :
Telefoonnummer :
E-mailadres :
Bijzonderheden blessures en/of medische klachten :

Ondergetekende verklaart, alvorens het inschrijfformulier te ondertekenen, nauwkeurig kennis te hebben
genomen van ‘de algemene voorwaarden’ en huisregels en deze na te komen.
Inschrijving geschiedt door :

Datum :

Handtekening Ouder/ Voogd ( voor leden onder 18 jaar) :

Handtekening Lid :
Neringstraat 19
2624HX Delft
0652235962
0152155652
BANK 140166696
www.teambontedelft.nl
info@teambontedelft.nl

- Betaling van lesgeld;
- Inlevering van een volledig ingevuld en
ondertekend inschrijfformulier met een pasfoto;
- Vertoon van een identiteitsbewijs.

ALGEMENEVOORWAARDEN

De betaling dient te worden voldaan in de eerste week van elke kalendermaand.
Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient men een maand opzegtermijn
in acht te nemen. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen.
Bij verhindering zonder opgave van reden, dient men normaal door te betalen. Gedurende deze dagen
is er wel contributie verschuldigd.
Wanneer men langdurig is geblesseerd of om andere redenen de les niet kan volgen dient men zo
spoedig mogelijk contact op te nemen met de desbetreffende trainer. In overleg kan contributie
verplichting tijdelijk worden aangepast.
De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van
leden, noch voor persoonlijk en/of lichamelijk letsel en de daaruit voortvloeiende schade.
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal
ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar zal worden
gedragen. Ondergetekende is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport
risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening
van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende
Sportschool Team Bonte Delft en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van
derde ten deze.
Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of voogd te retourneren aan
Sportschool Team Bonte Delft.
Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens
verbintenis eenzijdig op te zeggen.

HUISREGELS

Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, en nooit op straat. De technieken die je worden
a angeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen.
Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en
trouw zijn aan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden bij de trainer.
Respect en eerbied tonen aan de trainer, aan je trainingsmaten en aan je medemens in het algemeen.
Aan het begin en aan het eind van de les wordt er gegroet op de traditionele manier. Dit als uiting van
respect naar de leraar.
Discipline uit zich in het goed meedoen met de lessen en goed luisteren naar de trainer.
We zijn een team, houdt dus rekening met anderen.
Kom je woord na.
Regels voor persoonlijk hygine dienen in acht te worden genomen.
(geen lange nagels, zweetvoeten etc..)
Wees op tijd, zorg dat je minimaal 10 minuten voor de les begint aanwezig bent.
Bandages omdoen, toilet bezoeken kan allemaal voor de training.
In onze gym wordt onsportief gedrag, stelen, moedwillig kapotmaken van materialen en gebruik maken
van drugs niet getolereerd.
Tijdens uitleg wordt er niet gepraat en niemand gaat ongevraagd de zaal uit.
Zorg voor veiligheid tijdens de training. Dus doe sieraden als kettingen, piercings,
horloges en oorbellen af en zorg voor goede beschermers
(scheenbeschermers, tok, mondbeschermer).
Wees zuinig op materialen en als je ze hebt gebruikt, ruim ze dan ook weer op.
Na een training laat je de douche en kleedkamer netjes achter.
0652235962 - 0152155652 - www.teambontedelft.nl - info@teambontedelft.nl

