Inschrijfformulier Judo
Team Thriving Heerlen
Voornaam lid
Achternaam lid
Geboortedatum
Voorletters
Straat
Postcode
Woonplaats

(pas)foto verplicht!

Telefoonnummer
E-mailadres
Datum inschrijving

Kruis aan:
1 keer Judo per week

automatische incasso per maand

14 euro per maand

1 keer Judo per week

Contante betaling per 3 maanden vooruit

50 euro per 3 maanden

Iban Rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Ondergetekende verklaard middels het plaatsen van zijn of haar handtekening kennis te
hebben genomen van het reglement en de algemene voorwaarden en zich tot naleving daarvan
te verplichten.
Handtekening lid

Handtekening Ben Boekee- Team Thriving

Handtekening ouder

KvK nr.: 55392652 --- BTW nr.: NL125520244B01 --- Rek. nr.: NL23ABNA0551316330

Reglementen, voorwaarden en privacy
Team Thriving is een plaats voor zowel geestelijke als lichamelijke vorming. Als lid, deelnemer, atleet, wedstrijdvechter,
topsporter of anders wordt er van je verwacht dat je met respect met elkaar en met de trainer omgaat.
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Voor elke door Team Thriving aanvaarde opdracht of training geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting
naar eigen kunnen.
Team Thriving kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
Deelname aan onze activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
Team Thriving is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen
tijdens of ten gevolge van een training.
Trainings- en voedingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
Team Thriving is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke
oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Team Thriving georganiseerde activiteiten.
Team Thriving is niet aansprakelijk als de deelnemer op enige andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is
aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke
of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico
zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel tijdens training zullen – tenzij sprake is van opzet of grove
schuld – niet op Team Thriving kunnen worden verhaald.
De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een
schadeactie tegen Team Thriving wegens vergoeding van kosten, geleden schaden en interesten als gevolg van
enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Team Thriving te bieden heeft. De deelnemer is
jegens Team Thriving aansprakelijk wanneer Team Thriving op enige wijze schade lijdt en deze schade te wijten is
aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de trainer gegeven instructies door deze deelnemer. De
deelnemer dient Team Thriving te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructie van de trainer zonder
schade voor zijn of haar gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met
Team Thriving aan te gaan, zijn of haar arts te raadplegen.

Privacy verklaring
Persoonsgegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, foto’s worden gebruikt voor promotie van Team
Thriving op de website en op social media (Facebook, Instagram). Persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard wegens
fiscale redenen. Daarna worden ze direct verwijderd. Gegevens worden alleen aan derde verstrekt wegens financiële
administratie. Voor Uw en onze veiligheid hangen er camera’s in de sportschool. Deze beelden worden na maximaal 4
weken verwijderd. Ouders/verzorgers geven hierbij toestemming dat foto’s van kinderen onder de 16 geplaatst mogen
worden op de website/ social media. Leden/ouders/verzorgers mogen altijd een verzoek indienen tot inzage, correctie,
verwijdering van persoonsgegevens, en hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor de uitgebreide Privacy verklaring verwijzen wij graag naar de Website (www.teamthriving.nl)
Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier ga je ermee akkoord dat Team Thriving jouw persoonsgegeven mag
gebruiken zoals hierboven beschreven staat.

Betalingsvoorwaarden
De met u overeengekomen contributie wordt maandelijks van uw bankrekening afgeschreven en op rekening
NL23ABNA0551316330 bijgeschreven. Contant dient vooraf per 3 maanden te worden betaald aan Ben Boekee. Indien
tijdige betaling uitblijft, kan dit leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap, zodat u niet langer aan trainingen mag
deelnemen.
Handtekening lid:

Handtekening Ben Boekee - Team Thriving:

Handtekening ouder:

KvK nr.: 55392652 --- BTW nr.: NL125520244B01 --- Rek. nr.: NL23ABNA0551316330

