Inschrijfformulier AGA-sport:
Datum
Voornaam
Achternaam
Geboortedatum
Volledige adres, postcode en plaats
Telefoonnummers
Emailadres
Naam en telefoonnummer in geval van
nood
Belangrijke medische informatie
Tarief per maand:

Ik start bij de volgende groep/groepen:

per 1-10-2019

13,25 euro

O

Dance 1 Zaterdagochtend 9.00-10.00uur

O

Dance 2/3 Zaterdagochtend 10.00-11.00uur

O

Dance 4/5 Woensdagavond 17.45-18.45 uur

O

Di-Vice (demogr.) Woensdagavond 18.45-20.15uur

O

Body & Dance volwassenen Woensdagavond 20.15-21.30uur

O

Aerobics Volwassenen Maandag avond 19.00-20.00uur

13,25 euro
13,25 euro
16 euro
16 euro
16 euro

Als u 2 of meerdere sporten bij de AGA afneemt krijgt u korting op de contributie. Op het
moment dat je in Di-Vice (Demo) mag (dit is de selectiegroep), wordt je wel geacht nog minimaal 1
uur ernaast te dansen bij AGA!
Jeugd
O

1ste

Di-Vice / Demo groep
sport € 13,25

O 2de sport € 8,-

O

1ste

sport € 16-

O 2de sport € 8,-

Volwassenen
O 1ste sport € 16O 2de sport € 11,-

Er worden 12 gelijke maanden betaald, per kwartaal wordt er geïncasseerd.
Schoolvakanties en feestdagen gaan niet door.

Machtiging:
Door ondertekening van dit formulier verleen ik, ondergetekende, hierbij tot wederopzegging een
machtiging aan Dansvereniging AGA Kerk-Avezaath om de voor deze overeenkomst
verschuldigde bedragen via een automatische incasso per kwartaal af te schrijven van mijn bankgirorekening. De automatische incasso wordt in het begin van ieder kwartaal vooruit geïncasseerd.
Als ik het niet eens ben met de afschrijving, heb ik 30 kalenderdagen de tijd om mijn bank- of
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Zoek gelieve ook contact met de
vereniging, om eventuele wijzigingen door te geven.
Naam op rekening

Bank-/girorekening:
NL

Woonplaats:

Handtekening:

Door dit formulier te ondertekenen verklaart ondergetekende (het lid), fysiek in staat te zijn alle
faciliteiten te gebruiken en dat deze faciliteiten niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens enig
verlies van persoonlijke bezittingen. Ondergetekende verklaart de instructies van de
leidinggevende te zullen opvolgen en zich correct te gedragen tegenover andere leden. Verzuim
hiervan kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Het lid geeft hierbij ook toestemming, dat
de AGA gebruik mag maken van beeldmaterialen op facebook en eventuele ander reclame werk.
Indien niet, houd het lid zelf rekening met het feit ‘als er beeld materiaal gemaakt word’ dat hij of zij
even aan de kant gaat.
AGA-sport Kerk-Avezaath:
Aldus overeengekomen en getekend te:

Handtekening lid:

Datum:

Handtekening bestuur AGA:

Opzeggen:
U kunt opzeggen per kwartaal, door een mail te sturen naar info@agasport.nl. Zegt u binnen het
kwartaal op dien je het gehele lopende kwartaal te betalen.

