J. VOS B.V
Donker Curtiusstraat 3 | 1051 JL | Amsterdam | 020 624 27 89
info@vosgymamsterdam.com
Inschrijfformulier
(legitimatie, 2 pasfoto’s, recentelijk bankafschrift verplicht)
Datum van inschrijving: ………………………………….
De ondergetekende, J. Vos B.V. en

Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Geboortedatum:
Tel:
eMail
(Indien bovenstaande leerling minderjarig is, dan hieronder de naam en voorletter invullen van degene die voor
bovenstaande leerling wettelijk verantwoordelijk is:

Naam:

Handtekening:

Nader te noemen ‘de leerling’, komen overeen dat:
1. Onderwijs wordt gegeven in: …………………………………………………………………………………………………………
2. De contributie bedraagt ……… EURO per maand en wordt voor aanvang van de nieuwe maand automatisch geïncasseerd. Bij verhoging of
verlaging van het lesgeld/contributie/zaalhuur blijft dit formulier geldig.
3. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor minimale duur van 6 maanden vanaf de ingangsdatum en eindigt uitsluitend en alleen indien 1
van beide partijen aan de wederpartij per aangetekend schrijven meedeelt deze overeenkomst te willen beëindigen en mits een opzegtermijn
van 1 volle kalendermaand in acht wordt genomen. J. Vos B.V behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de
voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een
Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.
4. Lesgeld/contributie/zaalhuur zal ook dienen te worden betaald indien de leerling om welke reden dan ook niet aanwezig is, zo ook tijden de
officiële feestdagen en tussen Kerst en Oud en Nieuw. Bij niet tijdige ontvangst door J. Vos B.V van verschuldigde bedragen om welke reden
dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld,
alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. J. Vos B.V is vanaf dat
moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare
vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 3 hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de
duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
5. De leerling onderwerpt zich aan de door Ivan Hippolyte vast te stellen reglementen en verklaart hierbij deze te hebben ontvangen en te
zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke ten enenmale noodzakelijk zijn, wil het onderwijs goed en veilig
gegeven kunnen worden.
6. De leerling verklaart hierbij expressies verbis, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal ontvangen uitsluitend voor eigen risico, en dat
de kosten voor enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van deelname aan het betreffende onderricht geheel en al door hem/haar zelf zullen
worden gedragen.
7. De leerling verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van al zijn/haar rechten tot een instellen van een schadevergoeding tegen
het instituut, waarbij hij/zij een schadevergoeding zou kunnen vorderen voor kosten, schaden en interesten als gevolg van enig letsel ten
gevolge van sportbeoefening opgelopen.
8. Het bovenstaande is eveneens van toepassing bij het kwijtraken van in het instituut achtergelaten sportkleding en voorwerpen. Het instituut
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en de leerling ontheft het instituut van elke aansprakelijkheid.
9. Het is de leerling bekend, dat bij niet tijdige betaling van het cursusgeld een vertragingsrente van 5% per maand verschuldigd is en eventuele
buitenrechtelijke inning kosten, zonder uitzondering door hem/haar dienen te worden vergoed.
Aldus overeengekomen en getekend te Amsterdam,
Leerling J. Vos B.V.
Naam &
Handtekening:_________________________________________________

