Doorlopende machtiging
NAAM:

S€PA

Fit and Brave Selfdefense Academy

ADRES:

Heldevierlaan 12

POSTCODE:

6415 SB Heerlen

LAND:

Nederland INCASSANT ID: NL20RABO0305196227

KENMERK MACHTIGING: LIDNR. _________
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: Fit and Brave Selfdefense
Academy doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het maandelijks
contributiebedrag van uw rekening af te schrijven m.b.t. uw lidmaatschap bij Fit and
Brave Selfdefense Academy en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening of te
schijven overeenkomstig de opdracht van Fit and Brave Selfdefense Academy.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
LET OP!!! Onderstaande vetgedrukte velden invullen zoals vermeld op het bankpasje
NAAM:

_________________________________________________________________

ADRES:

_________________________________________________________________

POSTCODE:

__________________________ WOONPLAATS: __________________________

LAND:

_________________________________________________________________

IBAN REKENINGNR: ________________________________ BIC *:
_________________________
PLAATS EN DATUM:

HANDTEKENING:

___________________________________

________________________________

* Geen verplicht veld bij NL IBAN

Fit and Brave Selfdefense Academy
Heldevierlaan 12|6415 SB Heerlen|Tel.nr.:+31 611488779
e-mail: info@fitandbrave.nl|Bankrekeningnr.: Rabobank|IBAN:NL20RABO0305196227
BIC: RABONL2U |BTW nr.:NL 217694317B01 |KvK nr.: 63799790

Persoonsgegevens:

Datum:____________

Naam :______________________________________
Postcode / Woonplaats :________________________
Geboortedatum : ______________________________
Telefoonnummer :______________________________
E-mail adres :_________________________________
Komt in aanmerking voor korting? (zo ja, dan aanvingen wat van toepassing is)
O studenten / O politie - defensie - justitie / O docenten / O kids
Middels ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene
voorwaarden, zoals hieronder beschreven.
• Er zijn geen medische bezwaren, op grond waarvan u deze sport niet zou mogen
beoefenen.
• U volgt onze training geheel op eigen risico; Fit and Brave accepteert geen
aansprakelijkheid
voor schade aan personen of eigendommen / kleding. Laat geen waardevolle spullen achter
in
de kleedkamer.
• Wij adviseren om zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering.
• De aanwijzing van de ( assistent-) trainer dienen strikt opgevolgd te worden.
• Wij vragen uitdrukkelijk om te zorgen voor schoon schoeisel, schone kleren en een goede
lichaamshygiëne (niet ten laatste uit respect voor uw medesporters).
• Wondjes worden voor de training goed verbonden.
• U draagt tijdens de training geen sieraden of piercings.
• De maandelijkse contributie wordt via automatisch incasso ingehouden per start van iedere
maand.
LET OP! wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.
Bij contante betaling zullen wij € 2,50 extra inrekening brengen.
Het ingevulde incasso formulier dient u ingevuld en getekend in te leveren bij inschrijving.
• De geleerde technieken worden uitsluitend in een noodsituatie (zelfverdediging) gebruikt.
• Onbedwongen agressie, zowel tijdens trainingen als ook in andere situaties, wordt niet
getolereerd.
Bij inschrijving dient het inschrijfgeld €25.- voor volwassen € 20.- kinderen t/m 16 jaar direct
te worden voldaan.
Wij adviseren tijdens de training en stages te zorgen voor:
• Een goed passend bitje
• Een goed passend kruisbescherming (tok)
• Bij volgen van meerdere lessen op een avond zorg voor een extra schoon shirt
Aldus ingevuld, gelezen en voor akkoord getekend te:
Woonplaats : _________________________
Handtekening : __________________________________

