
Inschrijfformulier voor HOYER WUSHU INSTITUTE NETHERLANDS

NAAM:

VOORLETTERS:

STRAAT:

POSTCODE

WOONPLAATS:

TEL.(thuis):

MOBIEL:

BEROEP:

E-MAIL:

Sanda

Wushu

Thai/Kickboksen

Vul hier de sport in welke je wil beoefenen.

Boksen

MMA Mix Material Art

Taijquan Zelfverdediging

Persoonlijke gegevens:

Ondergetekende verklaart  kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.Indien 
jonger is dan 18 jaar dient er te worden getekend door een der ouders / voogd of verzorger 
 

GEBOORTEDATUM:

DATUM inschrijving:

HANDTEKENING LID:

Worstelen

Aikido

Qigong

NWOD

Taiji wapens

HANDTEKENING HOYER wushu institute Netherlands:

Hoyer Wushu Institute Netherlands 
Achter den Hof 36 - 6436EG Amstenrade

Rekeningnummer:

Rekeninghouder:

Gegevens automatische incasso:

Lesgeld per periode: EURO

Pasfoto verplicht(max 150*150pix)



ALGEMENE INSCHRIJVINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. 
                         

  
HOYER WUSHU INSTITUTE NETHERLANDS 
  
  
De contributie wordt uitsluitend geregeld via een automatische incasso of 3 periodes  
vooruit betalen! 
- Bij géén  schriftelijke opzegging van het  lidmaatschap lopen de 

        contributiegelden gewoon door!Gebruik hiervoor het opzegformulier !  
- Opzeggen van lidmaatschap voor de 25ste van de maand. 
- Contributiegelden zijn gebaseerd op perioden van 4 weken. 
- Per jaar betaald men 12 perioden ( 48 weken ) 

     - Deelname aan de lessen zijn geheel op eigen risico ! 
  
   
De hoyer's gym  is niet verantwoordelijk voor het zoekraken, achterlaten, beschadigingen of  
ontvreemding van persoonlijke eigendommen. 
Tijdens de trainingen is het verboden om welk sieraad dan ook te dragen, mits dat medisch  
verantwoord is. 
Lichamelijke schade en stuk maken van sieraden kan de gym niet aansprakelijk gesteld worden. 
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