De ondergetekende:

Achternaam:
Voorletters:
Woonadres
Postcode:
Geboorte datum:
Emailadres:
Telefoon:

GELREPASNR:
Woonplaats:
Geboorte plaats:
Mobiel

Geef zich door ondertekening van dit formulier met ingang van_______________(datum) op als lid van BorntoFight.
1.

2.

3.

4.

STATUS
BorntoFight is een niet gesubsidieerd particulier instituut voor recreatie en sport, 01-01-2020 en is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer: 76741206
BEVOEGHEDEN
BorntoFight heeft een administratieve taak en treedt op, daar voor zover noodzakelijk , als
gemachtigde voor en namens de in het instituut werkzaam zijnde leerkrachten – ondernemers.
CURSISTEN
Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met Born2Fight en men is definitief cursist op
de datum van inschrijving voor minimaal 1 JAAR lid, daarna is het per maand opzegbaar. Leden met
gelrepas zijn ook 1 JAAR lid opzegging een maand van te voren kan schriftelijk of per mail, zo niet
gaat de gelrepas opnieuw in voor weer een jaar. Bij aanvang van het nieuwe jaar graag kopie nieuwe
pas inleveren.

CURSUSGELDEN
Kickboksen
Streetdance
Combiles (alleen volwassenen)

Gelrepas volwassenen en
jeugd

Volwassenen
€40,- onbeperkt
€37,50 onbeperkt
€40,- onbeperkt
€37,50 onbeperkt

Jeugd
€37,50,- onbeperkt
€37,50 onbeperkt
Eigen bijdrage €15,-

Bovengenoemde cursusgelden zijn per vooruitbetaling in laatste week van iedere maand. Cursusgelden kunnen
tussentijds worden verlaagd of verhoogd, waarvan tijdige aankondiging voor de cursisten via de
publicatieborden in het instituut. Betaling ineens of door middel van automatische incasso via bank of giro aan
BorntoFight. Geen rekeningen worden verzonden maar slechts eenmaal een herinnering, verhoogd met € 5,aan administratiekosten in geval van achterstand in betaling, waaraan gebonden een uiterlijke betalingstermijn
van tien (10) dagen. De kosten voor de inschrijving zijn €20 plus €20 , administratie kosten
NL70ingb0007110994

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, een doorlopende machtiging aan BorntoFight, om aan het
begin van elke maand van zijn/haar hieronder vermelde giro- of bankrekening de verschuldigde
contributiegelden af te schrijven;
IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Naam rekeninghouder:______________________________________
Adres:______________________________________________
Postcode en woonplaats:_____________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld.
DATUM:

Rekening houder

