
Email:      delacroes@hotmail.com      Telefoon:      06-55728502          KVK:      56413009

Inschrijfformulier De la Croes 

                   Persoonsgegevens (lid)

Naam:............................................................................... ......... 
Voornaam:..................................................................................
Adres:......................................................................................... 
Woonplaats:..............................................Postcode:..................
Geboortedatum:..........................................................................
Telefoon:......................................................................................
Email:...........................................................................................
Bijzonderheden (blessures o.i.d.):...............................................
Naam rekeninghouder.................................................................
IBAN: 

Lesgelden: 
Leden   T/m 12  jaar.             € 19,50- p.m.
Leden   13 tot 17  jaar.          € 20,50- p.m.
Leden   18 jaar en ouder.      € 24,50- p.m.

Nieuwe leden betalen eenmalig aanmeldingskosten van € 7,50.
Bij een extra recreanten training. Betaalt u een toeslag van  €5

Gezinskorting:
Gezinskorting kunt u krijgen als meerdere personen uit hetzelfde gezin sporten bij De la Croes. 
1e gezinslid (oudste gezinslid)............................  geen korting
3e gezinslid.........................................................  25% korting op lesgeld
4e gezinslid.........................................................  50% korting op lesgeld
5e gezinslid............................................………..  geen lesgeld (gratis) 

U dient ZELF maandelijks de contributie over te maken. Tussen elke  27ste en 29ste van de aankomende 
maand. Voorbeeld: tussen  27 &  29 Januari maakt u de contributie over voor de maand Februari.
Tussen  27 & 29 Februari maakt u de contributie over voor de maand Maart.

Bent u te laat met uw betaling, dan zal er de eerste keer een herinnering verstuurd worden.
Betaalt u voor een tweede keer te laat, dan betaalt u een extra bedrag van € 5,- administratiekosten.
De Contributie dient u over te maken naar NL14 SNSB 0900 6198 80 T.A.V. De la Croes o.v.v naam lid.  

in samen werking met  Budovereniging de Bem. is De la Croes een Keurmerk club. Dit houdt in, dat u als 
nieuwe lid automatisch aangemeld wordt bij de Nederlandse Judo bond.

Lidmaatschap beëindigen: 
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen, dan dient u dit schriftelijk op te zeggen. Uw lidmaatschap vervalt 1 
maand na opzegging. Let op: bent u aangesloten bij de JBN (judo Bond Nederland), dan dient u uw lid-
maatschap eveneens bij de JBN  ZELFSTANDIG op te zeggen.

       Verleent, hierbij toestemming om foto's gemaakt tijdens de les en of evenementen online te gebruiken. 

De ondergetekende(n) verklaart (verklaren) hiermee bekend te zijn en akkoord te zijn gegaan met de door 
De la Croes gestelde voorwaarden en bepalingen.

 Handtekening cursist  :......................................                                        Datum:.................................

( voor 18 jaar en ouder)
Handtekening vader, moeder of voogd: .............................................

Sporten bij De la Croes is op eigen risico.  Tevens kunt u ons niet aansprakelijk houden voor, verloren of 
gestolen goederen. 

mailto:delacroes@hotmail.com

