Inschrijfformulier DAOUD RAHIMI GYM
Persoonlijke gegevens
Voornaam

Geslacht

Achternaam

Geboortedatum

Adres

E-mailadres

Postcode

Tel nummer

M

V

Woonplaats

Abonnement
Sport

Contributie
per maand

Lessen per week

€

Ingangsdatum
áá Voor alle abonnementen geldt een automatische incasso, waarvoor u een doorlopende machtiging dient te tekenen.
áá Voor alle nieuwe leden geldt eenmalig € 10,- inschrijfgeld en € 10,- borg voor een persoonlijke clubcard.
áá Alle contributiebedragen zijn inclusief 9% BTW.
áá U kunt uw abonnement opzeggen door het ‘opzegformulier’ in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de balie voor het einde van de lopende
maand. Het opzegtermijn bedraagt 1 maand.
áá Middels ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de ‘Algemene Voorwaarden’ van Daoud Rahimi Gym.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Daoud Rahimi Gym om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven wegens het betalen van uw maandelijkse contributie. De contributie zal elke 1e van de maand afgeschreven worden. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt
u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Doo rlo pe n d e mac ht i g in g
GEGEVENS KLANT
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Land
Rekeningnummer (IBAN)
Plaats en datum
Handtekening

GEGEVENS INCASSANT
Naam incassant
Adres incassant
		
Land incassant
Incassant ID
Kenmerk		

Daoud Rahimi Gym
Burg. Reijndersstraat 21 B
9451 BC Rolde
Nederland
NL50ZZZ632163960000
DRG-05092015-

Algemene voorwaarden
Daoud Rahimi Gym gevestigd en zaakdoende te
9451 BC Rolde aan het adres Burgermeester Reijndersstraat 21 B.

AANMELDING:

áá Deelnemer / lid: natuurlijke persoon (m/v) , die dit lidmaatschap aangaat met Daoud Rahimi Gym.
áá Aanmelding kan plaatsvinden op de receptie van Daoud Rahimi Gym. Bij aanmelding is het lid eenmalige € 10,00
entreekosten verschuldigd.
áá Indien een lid jonger is dan 18 jaar moeten den ouders meekomen naar Daoud Rahimi Gym om te tekenen voor
de inschrijving.
áá Na ondertekening van het inschrijfformulier en betaling van de entreekosten vangt het lidmaatschap aan.

TOEGANG EN PERSOONSGEGEVENS:

áá Als het lid zich heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in de administratie van Daoud
Rahimi Gym.
áá Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt de deelnemer Daoud Rahimi Gym om de contributie
d.m.v. automatische incasso te incasseren.
áá De gegevens in de administratie van Daoud Rahimi Gym zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt
voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Daoud Rahimi Gym.
áá Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
áá Daoud Rahimi Gym is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING:

áá Het lidmaatschap gaat na een contractperiode van een jaar over in een lidmaatschap voor onbepaalde tijd, met
inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.
áá Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van het lidmaatschap
áá geschiedt via maandelijkse automatische incasso.
áá Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of
niet tijdig aan Daoud Rahimi Gym is voldaan, wordt er € 10,00 administratiekosten per storno rekening gebracht.
áá Bij niet nakomen van de betalingsverplichting geldt het volgende: de buitenrechterlijke incassokosten bedragen
15% van het verschuldigde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente en de gemaakte kosten.
áá Toegang tot Daoud Rahimi Gym is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES:

áá Daoud Rahimi Gym houdt zich het recht voor prijzen, openingstijden en lesroosters te wijzigen. Aan acties en/of
speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend. Daoud Rahimi Gym behoudt
zich het recht voor om alle tarieven elk jaar te verhogen met max. 5%.
áá Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen.
Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot
betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het recht op enige vermindering
daarvan.

OMZETTING / OPZEGGING:

áá Opzegging van het lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden middels een opzeggingsformulier bij Daoud
Rahimi Gym. Het voormalig lid ontvangt een bewijs van uitschrijving.
áá Telefonische opzeggingen worden niet in behandeling genomen.
áá Het tussentijds opschorten van het lidmaatschap en / of betaling is niet mogelijk.
áá Daoud Rahimi Gym behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of
gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager een lidmaatschap te beëindigen.
áá De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum
beëindiging verschuldigd en opeisbaar.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID:

áá Leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten op eigen risico. Daoud Rahimi Gym erkent geen aansprakelijkheid
voor schade of ongevallen naar aanleiding van het gebruik van de faciliteiten. Daoud Rahimi Gym is niet
aansprakelijk voor diefstal en / of zoek raken van eigendommen.

