FITNESSREGLEMENTEN SPORTVERENIGING “ZEMPO”

Artikel 01: Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor eventuele ongevallen.
Artikel 02: De leiding houdt zich het recht voor om leden tijdelijk of voorgoed te royeren, indien de
fitness-reglementen niet stipt worden nageleefd of om andere redenen, welke de eer of
goede naam van de vereniging zouden kunnen schaden.
Artikel 03: Moedwillige beschadigingen aan apparatuur zullen persoonlijk in rekening worden gebracht.
Artikel 04: Men moet voortdurend zorg besteden aan de correctheid en netheid van uiterlijk en men
moet voor aanvang van de les, ringen en andere sieraden afdoen.
Artikel 05: Ieder lid heeft recht op deelname aan de normale lessen.
Artikel 06: Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 en dient bij inschrijving te worden voldaan. Zonder
schriftelijk te hebben opgezegd blijft men verplicht de contributie te betalen ook al
verschijnt men niet op de lessen. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij het
secretariaat. De opzegtermijn bedraagt 1 maand. Dit dient d.m.v. een opzegformulier die
te verkrijgen is in de Dojo of te downloaden via de website. Het opzeggen is alleen geldig
door dit formulier op te sturen naar of in te leveren op adres Sportlaan 6, 9665 HT Oude
Pekela.
Artikel 07: Contributie per maand: zie tarieven op de site

De contributie dient betaald te worden per ABN/AMRO rek. nr. 57.46.31.658 ten name van
sportvereniging Zempo
Sportlaan 6
9665 HT Oude Pekela
Gaarne bij betaling vermelden welke maand het betreft en weet dat de banken voor
automatische betalingen geen kosten in rekening brengen.
Indien u niet betaalt door middel van automatische incasso dan dient u de contributie
halfjaarlijks vooruit te betalen.

Artikel 08: De fitnesstrainingen zijn alleen toegankelijk voor leden vanaf 15 jaar.

INSCHRIJFFORMULIER FITNESS
Naam

:……………………………………………………………………………m/v

Adres

:…………………………………………………………………………………

Postcode

:…………………………………………………………………………………

Woonplaats :…………………………………………………………………………………
:………………………………………………………….

Telefoon

Geb. datum :………………………………………………………….

Hierbij geef ik mij op voor (aankruisen wat van toepassing is):
O

1 uur fitness

O

2 uur fitness

O

alle uren fitness

en ik verklaar het fitnessreglement te hebben door gelezen.
Ingaande

:…………………………………………………………

Handtekening

:…………………………………………………………

Indien minderjarig ook handtekening
ouder of verzorger :…………………………………………………………
Datum

:…………………………………………………………
Hier onder niet invullen wordt gedaan bij inname van het formulier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfgeld ad € 2,50 {aankruisen}

O wel betaald
O niet betaald

Voor akkoord, naam: ……………………………
Machtiging:

O wel

Website: www.zempo.eu
E-mail: info@zempo.eu

O niet

