Inschrijfformulier Beweegactiviteiten
Naam:

…………………………………………………………………………………………………

Voornaam: ....................................................................................................................................................
Straat:

…………………………………………………………………………………………………

Postcode:

………………………

Telefoon:

.......................................

Woonplaats: ……………………………………………………………………
E-mail adres:.......................................................................................................

Ik wil mij graag aanmelden voor de beweeggroep:

…………………………………………………

(bij ‘bewegen in warm water’ graag ook voorkeur voor dag en tijd vermelden)

Ik wil graag starten per:

……………………………………………………………………………

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten tot deelname aan de hierboven
genoemde beweeggroep. Ik ben ook akkoord met evt. opzegtermijn ( dit is 1maand vóór
einde kwartaal)

Plaats:

Datum:

Handtekening:

……………………………………………………..

…………………………………….

………………………………………..

U kunt dit formulier mailen naar : info@verenigingreumaactiefdepeel.nl
opsturen naar: antwoordnummer 549 - 5700VB Helmond (postzegel niet nodig)

of

Voorwaarden tot deelname aan beweegactiviteiten van
“Vereniging Reuma Actief de Peel”
Aanmelding:
Wilt u aan één van de beweegactiviteiten meedoen, dan dient u zich eerst aan te melden
als lid. D.m.v. het ‘inschrijfformulier beweegactiviteiten’ maakt u de gewenste deelname
aan de activiteit kenbaar aan het secretariaat van de vereniging.
(zie ook in “t Kontakt” en op onze website)
Indien uw voorkeur voor een bepaalde groep niet direct realiseerbaar is, kunt u op een
wachtlijst geplaatst worden. U krijgt dan bericht zodra er een plaats vrijkomt.
Voor iedere beweegactiviteit is een (gratis) proefles mogelijk.
Afmelding:
Wilt u de beweegactiviteit beëindigen, dan dient u dit schriftelijk door te geven aan het
secretariaat of aan de ledenadministratie van de vereniging. Dit moet gebeuren uiterlijk
1 maand voor het verstrijken van het lopende kwartaal.
Voor (email) adressen zie het verenigingsblad “t Kontakt” en de website.
Kunt u in het lopende kwartaal niet deelnemen aan de (beweeg)activiteit door ziekte en/of
ongeval dan kan géén restitutie van het lesgeld plaatsvinden. Ook kunnen de verzuimde
uren niet ingehaald worden. Bij langdurige afmelding kan uw plaats ingenomen worden
door andere leden, b.v. door iemand van de wachtlijst.
Betalingen:
De lesgelden (afgedrukt in het verenigingsblad “t Kontakt” en op de website) gelden per
kwartaal en worden in de eerste maand van ieder kwartaal automatisch afgeschreven van
uw rekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij aanmelding binnen een lopend
kwartaal worden de resterende weken van het kwartaal in rekening gebracht.
De vereniging kan overgaan tot uitsluiting van deelname aan de activiteit indien niet tijdig
aan de financiële verplichting is nagekomen.
Gedrag:
Er wordt van iedere deelnemer verwacht zich tijdens de activiteiten respectvol te gedragen
naar instructeurs en medesporters en de betreffende ruimtes schoon achter te laten.
Tenslotte:
De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van uw
deelname aan de activiteit en/of schade door diefstal van persoonlijke eigendommen.

