
 

     Sportschool Sheri-Te-Do 

Postadres: Snoekenveen 826, 3205 CW  Spijkenisse – Vestiging: Galileilaan 5, 3204 AK Spijkenisse  

Telefoon: 0628752212 – E-mail: sportschool.sheritedo@gmail.com – www.sheri-te-do.nl 

 

 

Inschrijfformulier    Datum: 

Dit formulier graag volledig invullen en ondertekend inleveren. 

Achternaam sporter:                                                                                                                         debiteur nr:                                           ___ 

Voorletters sporter:   _______________________________________________________________________________________ 

Roepnaam:         __________________________________________________________________________________M/V 

Geboortedatum:         _______________________________________________________________________________________ 

Telefoon prive:         _______________________________________________________________________________________ 

Telefoon i.g.v. nood:  _______________________________________________________________________________________ 

Straat + huisnummer:_______________________________________________________________________________________ 

Postcode:          _______________________________________________________________________________________ 

Woonplaats:         _______________________________________________________________________________________ 

E-mail:             _______________________________________________________________________________________ 

Legitimatie:         _______________________________________________________________________________________ 

Datum aanmelding:    ___________________________                          Recht op korting:            Ja / Nee 

        Reeds eerder lid             Ja / Nee 

Medische gegevens: 

Heeft u klachten en of beperkingen:      Ja / Nee                                                                                                                                              

zo ja, welke zijn voor ons van belang te weten? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________      

Gebruikt u medicijnen?     Ja / Nee                                                                                                                                                                              

zo ja, welke zijn voor ons van belang te weten? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

Zijn er nog punten die u van belang acht:                                                                                                                                                                                        

zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij 

verzamelende medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen. Wij kunnen u immers alleen van een adequate begeleiding 

voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid 

worden door de sportschool- Sheri-Te-Do dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Spotschool Sheri-Te-Do zal uw persoonsgegevens 

zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derde verstrekken. De verzamelde medische gegevens worden ook niet langer bewaard 

dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.                                                                                      

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal sportschool Sheri-Te-Do uw medische gegevens niet verwerken. Dat betekend dat sportschool 

Sheri-Te-Do geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven. 

   

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Handtekening:_____________________________________________________________Datum:____________________________________                

( tot 18 jaar gaarne handtekening + naam en voorletters van ouder(s)/ verzorger van bovengenoemde minderjarige) 

 

mailto:sportschool.sheritedo@gmail.com
http://www.sheri-te-do.nl/


 

Abonnementsvorm: 

  

        Minimaal eerste periode ½ Jaar  

        

        Ik kies als eerste periode 1 Jaar met gratis 12e maand                                                                                                                                                                          

Bij een overeenkomst voor 1 jaar, krijgt u 1 maand gratis (na dit jaar kunt u deze abonnementsvorm opnieuw afsluiten)                                                       

na een eerste periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengt met 1 maand met een maand opzeg termijn. 

 

     1 X per week trainen                               € ______________                                                                                                                                                              

Jeugd ju-jitsu 6 t/m  9 jaar donderdag 15:00 uur tot 16:00 uur.    Jeugd  ju-jitsu 10 t/m 14 jaar donderdag 16:00 uur tot 17:00 uur 

 

     2X per week trainen                                €_______________                                                                                                                                               

volwassenen vanaf 15 jaar 

 

Betaling: 

     Ik kies voor betaling in één keer voor een heel jaar  

     Ik kies voor een betaling per maand via automatisch incasso* 

     Ik kies voor een betaling per kwartaal via automatisch incasso* kas (pin)* 

      Ik ga akkoord met eenmalige afschrijving van €_____________inschrijfgeld. 

 

*Sportschool Sheri-te-do zal de abonnementsbijdrage maandelijks/kwartaal  vooraf telkens in de laatste week van de 

maand/kwartaal afschrijven. Indien u per kas betaald dient dit ook vooraf aan het nieuwe kwartaal te geschieden. 

U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. Een prijsaanpassing die voortvloeituit de wet of die is 

gebaseerd op het prijsindexcijfer vindt plaats op 1 januari. 

Op grond van artikel 5 van de algemene leveringsvoorwaarden heeft u gedurende een week na ondertekening van deze 

overeenkomst het recht om deze te herroepen. 

Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk of via de mail met een maand opzegtermijn in achtneming te doen. Als er niet 

tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een 

overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met in achtneming van de opzegtermijn van 1 maand. 

       Ik heb een kopie  van het huishoudelijk regelement ontvangen en ga hiermee akkoord. 

       Ik heb een kopie van dit inschrijfformulier ontvangen en ga met de inhoud hiervan akkoord. 

       Ik ga akkoord dat mij via e-mail een nieuwsbrief wordt toegezonden. 

 

Bank-/ Girorekening:  IBAN___________________________________________________________________________ 

Naam rekeninghouder:     _______________________________________________________________________________ 

 

Handtekening:  ___________________________________________________datum: ______________________________                

(tot 18 jaar gaarne handtekening + naam en voorletters van ouder(s)/ verzorger van bovengenoemde minderjarige) 

Bijlage: 

*huishoudelijk regelement                                                                                                                                                                                       

* Kopie overeenkomst 

 

  

     



 

Huishoudelijk Reglement  Sportschool Sheri-Te-Do 

 

 

a. De directie is bevoegd bij wanbetaling en wangedrag naar haar oordeel de toegang tot de sportschool te ontzeggen. 

 

b. Betalingsherinneringen en (incasso)storno’s worden verhoogd met administratiekosten. 

 

c. De sportschool  is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect 
respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. 

 

d. De sportschool  is gesloten tijdens algemene feestdagen en de gebruikelijke schoolvakanties, zonder dat dit zal leiden 
tot contributie vermindering of -teruggave. De hoofdvestiging zal indien mogelijk een aangepast lesrooster organiseren. 

 

e. In geval van ziekte, blessure of zwangerschap kan de contributie betaling in overleg met de directie of administratie 
voorlopig stopgezet worden op vertoon van een medische verklaring, bij afwezigheid van één maand of langer, indien 
dit voorafgaand aan deze periode gemeld wordt, dus niet met terugwerkende kracht. Eerste 2 weken zijn voor eigen 
rekening. De contributie stopzetten kan hooguit 6 maanden (behalve in geval van zwangerschap), indien U zich dan niet 
meldt, zal uw lidmaatschap komen te vervallen. Het lesgeld moet worden voldaan tot de eerstvolgende opzegtermijn 
en wordt verrekend indien er weer aan de lessen wordt deelgenomen. Indien U weer aan de lessen deelneemt, gaarne 
per direct doorgeven aan de administratie. 

 

f. Persoonlijke hygiëne is de verzorging van je lichaam. Een goede persoonlijke hygiëne en hiermee bedoelen wij je eigen 
lichaamshygiëne, hand en voet hygiëne, is een erg belangrijk onderdeel bij het voorkomen van ziektes en infecties. Zorg 
ervoor dat je (teen) nagels geknipt en schoon zijn. 

 

g. De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze ledenadministratie. U dient zelf zorg te 
dragen voor de juistheid van deze gegevens. 

 

h. Onvoorziene omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een les komt te vervallen. 
 


