Inschrijf- en Mutatieformulier Judoclub Made

O INSCHRIJFFORMULIER

of

O MUTATIEFORMULIER

PERSOONSGEGEVENS:
Achternaam & Voorletters:……………………………………………………..
Geboortedatum:……………………………………………………..
Straat: ……………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………..
Telefoon:……………………………………………………..
Mobiel: ……………………………………………………..
E-mail:……………………………………………………..
Telefoon Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..
E-mail Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..

SPORT:
O Judo
O Jiu-Jitsu
O Aikido
O Tai Chi
O Fitness

INFORMATIE VOORZIENING:
Door ondertekening van dit formulier geeft u Judoclub Made toestemming voor het toesturen van
relevante informatie. Tevens geeft ondergetekende toestemming voor het plaatsen van foto’s van
zijn/haar afbeelding op de website en social media van Judoclub Made.
DOORLOPENDE MACHTIGING:
Door ondertekening van dit formulier geeft u een machtiging aan Judoclub Made om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributiebetaling. De contributie wordt per kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd.
IBAN-rekeningnummer: ……………………………………………………..
Naam rekeninghouder: ……………………………………………………..
Adres rekeninghouder: ……………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………..
Datum: ……………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………..
Naam incassant: Stichting Judoclub Made
Adres incassant: Kalverstraat 89
Postcode / Plaats: 4921 AS / Made
Incassant ID: NL47ZZZ410992810001
Kenmerk:D2SJ763000…

Voor vragen over uw lidmaatschap of inschrijving kunt u contact opnemen met de
ledenadministratie via ledenadministratie@judoclubmade.nl. Meer informatie kunt u vinden op
www.judoclubmade.nl. Onder de kop ‘over ons’ is de privacy policy van Judoclub Made te vinden.
Bij inschrijving van personen tot 16 jaar is toestemming en een handtekening van een ouder/verzorger
vereist.
Voor akkoord,
Datum:

……………………………………………………..

Naam:

……………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………..

Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u inleveren in de kantine van Judoclub Made.
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Inschrijf- en Mutatieformulier Judoclub Made
Inschrijving Fitness 16 jaar en ouder
Dit formulier is uitsluitend van kracht bij gelijktijdige ondertekening en het inleveren van het formulier
‘Inschrijving Judoclub Made’ (pagina 1) van dit document.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement vrije
fitness Judoclub Made (JCM) en zich te houden aan de onderstaande voorwaarden en richtlijnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is lid van Judoclub Made;
Is 16 jaar of ouder (voor 16 en 17 jarigen is toestemming ouders vereist);
Betreedt de vrije fitness ruimte geheel op eigen risico;
Plaats de fitnesspas op het bord in de fitnesszaal;
Gebruikt de apparatuur volgens de door de leraar gegeven instructies;
Zal aanwijzingen van daartoe bevoegde personen opvolgen;
Zorgt ervoor dat na gebruik de apparatuur en vloer schoon achter gelaten wordt en
maakt daarbij gebruik van een eigen handdoek en aanwezig schoonmaak materiaal;
Maakt melding van een defect aan de apparatuur bij de medewerker van de kantine;
Maakt gebruik van binnenschoenen die geen strepen afgeven op de vloer;
Bij beëindigen lidmaatschap wordt de fitnesspas ingeleverd.

De gebruiker verklaart in het bezit te zijn van een door de leraar ondertekende fitnesspas en neemt de
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de ruimte/apparatuur en verklaart geheel op eigen risico te
sporten. Bij onjuist gebruik kan de fitnesspas worden ingetrokken en de vrije fitness mogelijkheid
worden ontzegd. Bij inschrijving van personen van 16 en 17 jaar is toestemming en een handtekening
van een ouder/verzorger vereist.
Naam: ……………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………..
Mobiel: ……………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………..
Voor 16 en 17 jarigen:
Telefoon Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..
E-mail Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………..
INSTRUCTIE:
Voor de fitnesspas dient door de gebruiker tezamen met dit formulier een recente pasfoto ingeleverd
te worden of digitaal aangeleverd te worden bij ledenadministratie@judoclubmade.nl.
Het formulier dient VOLLEDIG ingevuld te worden, ook de naam op de pas invullen!
Het lidnummer wordt door de ledenadministratie ingevuld.
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Inschrijf- en Mutatieformulier Judoclub Made
Inschrijving Fitness 13 tot en met 15 jaar
Dit formulier is uitsluitend van kracht bij gelijktijdige ondertekening en het inleveren van het formulier
‘Inschrijving Judoclub Made’ (pagina 1) van dit document.
Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het reglement vrije
fitness Judoclub Made (JCM) en zich te houden aan de onderstaande voorwaarden en richtlijnen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Is lid van Judoclub Made;
Is 13 tot en met 15 jaar (voor 13 tot en met 15 jarigen is toestemming ouders vereist);
Betreedt de vrije fitness ruimte geheel op eigen risico;
Plaats de fitnesspas op het bord in de fitnesszaal;
Gebruikt de apparatuur volgens de door de leraar gegeven instructies;
Zal aanwijzingen van daartoe bevoegde personen opvolgen;
Zorgt ervoor dat na gebruik de apparatuur en vloer schoon achter gelaten wordt en
maakt daarbij gebruik van een eigen handdoek en aanwezig schoonmaak materiaal;
Maakt melding van een defect aan de apparatuur bij de medewerker van de kantine;
Maakt gebruik van binnenschoenen die geen strepen afgeven op de vloer;
Bij beëindigen lidmaatschap wordt de fitnesspas ingeleverd.

De gebruiker verklaart in het bezit te zijn van een door de leraar ondertekende fitnesspas en neemt de
verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de ruimte/apparatuur en verklaart geheel op eigen risico te
sporten. Bij onjuist gebruik kan de fitnesspas worden ingetrokken en de vrije fitness mogelijkheid
worden ontzegd. Bij inschrijving van personen van 13 tot en met 15 jaar is toestemming en een
handtekening van een ouder/verzorger vereist.
Naam: ……………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………..
Mobiel: ……………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………..
Voor 13 t/m 15 jarigen:
Telefoon Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..
E-mail Ouder/Verzorger: ……………………………………………………..
Handtekening: ……………………………………………………..
INSTRUCTIE:
Voor de fitnesspas dient door de gebruiker tezamen met dit formulier een recente pasfoto ingeleverd
te worden of digitaal aangeleverd te worden bij ledenadministratie@judoclubmade.nl.
Het formulier dient VOLLEDIG ingevuld te worden, ook de naam op de pas invullen!
Het lidnummer wordt door de ledenadministratie ingevuld.
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