Inschrijfformulier Sportcentrum ReBo
Prins bernhardstraat 45A
2411TK Bodegraven 0172-785334 /
0615051635
info@sportcentrumrebo.nl
www.sportcentrumrebo.nl

Persoonlijke gegevens
Voornaam

Achternaam

Geb. datum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Email

Huisarts
Naam / tel.
Medisch,
blessures,
opmerkingen,
etc.

Abonnement / Sport
Jeugdlid
tot 15
jaar (1x
per
week)

Jeugdlid
tot 15
jaar (2x
per
week)

Boksen
gemengd

€ 20,00

€ 25,00

€ 30,00

Kickboksen Kickboksen
dames (2x
gemengd
per week)

€ 30,00

€ 35,00

Personal
training
(op
aanvraag)

Onbeperkt
trainen

10rittenkaart
jeugd tot 15
jaar

10rittenkaart
vanaf 16 jaar

€ 50,00

€ 50,00

€ 65,00

€ 70,00

Incassomachtiging / Ondertekening
Ik betaal tot wederopzegging mijn contributie automatisch.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de

Bij deze machtig ik Sportcentrum ReBo om het bijbehorende

voorwaarden en huisregels van Sportcentrum ReBo (z.o.z.) en zich

bedrag per kwartaal af te schrijven van mijn rekening,

hieraan geheel en al te houden. Opzegging dient minimaal 1
kalendermaand voor het beoogde moment schriftelijk (bij de receptie)
of per email te worden ingediend bij Sportcentrum ReBo. In alle
andere gevallen vindt stilzwijgende verlenging plaats.

Naam:
Plaats:
Rekeningnummer:
Datum:

Datum:

Plaats:

Indien de aanvrager jonger dan 18 jaar is, is tevens een handtekening
van ouder / voogd noodzakelijk.

Handtekening:
____________________________

Handtekening aanvrager:
_____________________

Ouder / Voogd:
________________________

Voorwaarden
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Opzeggen van het abonnement dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractsperiode schriftelijk of per email doorgegeven te
worden. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk en wordt ook niet in het systeem verwerkt. Indien er niet tijdig wordt opgezegd wordt het
abonnement stilzwijgend verlengd. Abonnementen die na de eerste contractsperiode stilzwijgend zijn verlengd mogen daarna, indien
gewenst, per maand worden opgezegd. Indien u als gevolg van een blessure of ziekte in het geheel niet in staat bent van de faciliteiten
gebruik te maken, is het mogelijk, op vertoon van een medische verklaring, het abonnement tijdelijk stop te zetten. Dit is echter alleen
mogelijk na overleg. LET OP: Dit geldt ook voor het pauzeren van het abonnement. Onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Het lid is gehouden, in gevallen van automatisch incasso, zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan Sportcentrum
ReBo kan incasseren. In geval van een maandabonnement dient het lid deze periode gelijk bij aanvang telkens contant bij de receptie te
voldoen. Ook is het mogelijk andere abonnementen contant te betalen. Wel dient dan de gehele contractsperiode bij afsluiting betaald te
worden.
Het nuttigen van alcoholische dranken en het gebruik van overige stimulerende en/of verboden middelen zoals hard- en softdrugs of
steroïden is niet toegestaan.
Deze sportgelegenheid is uitgerust met een bar. Het is daarom niet toegestaan om zelf meegenomen etenswaren of dranken te nuttigen.
Voor het vullen van bidons zijn waterkranen beschikbaar.
Voor onze sportruimtes geldt een hygiënisch kledingvoorschrift: schone sportkleding en een handdoek. Op de mat dient men geen
(sport)schoenen of iets dergelijks te dragen.
De gezondheidstoestand van leden of gebruikers dient voldoende te zijn in het licht van de te beoefenen sport. Zij zijn zelf
verantwoordelijk voor het eventueel consulteren van een arts. Een ieder maakt op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de
sportfaciliteiten. Het sportcentrum sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of haar medewerkers uit voor persoonlijke schade of
overlijden van een ieder tijdens het verblijf op het sportcentrum, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten.
Een ieder vrijwaart het sportcentrum voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden
tijdens zijn of haar aanwezigheid in het sportcentrum ten gevolge van handelen of nalatigheid van een ander.
Sportcentrum ReBo behoudt zich het recht om leden die storend of of afwijkend gedrag vertonen ( zowel voor en/of tijdens en/of als na de
lessen) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door
sportcentrum ReBo.
Het gebruik van de faciliteiten binnen Sportcentrum ReBo schiedt geheel op eigen risico. Dit geldt ook voor het betreden van de
sportschool, alsmede voor de personen van alle leeftijden die u vergezellen. Sportcentrum ReBo is niet aansprakelijk te stellen voor
schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.
Het dragen van sieraden tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner(s). Dus geen
piercings, oorbellen, kettingen, armbanden, horloges, ringen of andere (scherpe) voorwerpen tijdens de training. Het dragen van een bril
en/of contactlenzen is voor eigen risico.
Men dient de instructeur terstond in kennis te stellen van veranderingen in de gezondheidstoestand. Bijvoorbeeld in geval van oude en
nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag tijdens de les nooit de leslocatie verlaten zonder dit aan de instructeur mede te
delen. Dit is voor de eigen veiligheid. ( men kan b.v. na een klap, plots buiten de sportschool ineen zakken).
Van leden van Sportcentrum ReBo wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede leden. Ongecontroleerd trainen wordt niet
geaccepteerd. Dit kan resulteren tot het ontstaan van letsel of bederf van andermans trainingsplezier.
Bij het overtreden van bovenstaande punten of de additionele huisregels behoudt de directie zich het recht voor om het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang te beëindigen en verdere toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

Huisregels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Instructies en aanwijzingen van de instructeur of andere medewerkers worden nauw opgevolgd.
Men dient 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
Na de warming-up kan men niet alsnog deelnemen aan een gestarte les, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is
bepaald.
Mobiele telefoons zijn altijd uit, tenzij er vooraf toestemming is verkregen van de lesgevende instructeur.
Het gebruik van bidons is tijdens de trainingen toegestaan.
Men dient te zorgen voor een goede lichamelijke hygiëne zoals bijvoorbeeld korte en schone nagels etc.
Lange haren worden samengebonden met een elastiek, zonder scherpe of harde delen.
Sieraden, piercings of andere materialen die op of aan het gedragen worden zijn tijdens de training niet toegestaan.
De mat wordt uitsluitend op blote voeten betreden. Ook niet op sokken!
We komen niet aan de oefenmaterialen, tenzij met toestemming van de lesgevende instructeur.
Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan. Dit zal door de instructeur worden aangegeven.
Het groeten en het afgroeten van je partner nemen we in acht.
Toon respect voor je trainingspartner en leef correcte gedragsregels na.
Oefenen doe je met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
Sportiviteit is van groot belang, waarbij vormen van onbedwongen felheid niet worden getolereerd.
Wondjes moeten direct worden verbonden en eventueel vrijgekomen bloed (en spatjes) verwijderen we zelf grondig van de vloer.
We verlaten de zaal/les pas na goedkeuring van de instructeur.
Als men een training mist, is er geen contributie restitutie. Alleen bij een langdurige blessure of ziekte kan uw lidmaatschap tijdelijk
worden onderbroken. Overleg hiervoor met uw instructeur. Lessen die op een feestdag of herdenkingsdag vallen komen te vervallen en
kunnen niet ingehaald worden.
Roken is binnen de gehele sportschool verboden.
Ieder dient met respect om te gaan met alle andere aanwezigen,
Schelden, vloeken en/of discriminerende opmerkingen worden op geen enkele wijze getolereerd.
Overtreden van de regels kan uitsluiting van deelname aan de training/les en/of beëindiging van het lidmaatschap inhouden.
Ernstige vormen van overtreding van de regels, kan tot strafrechtelijke vervolging of aansprakelijkheidsstelling leiden
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