INSCHRIJFFORMULIER
Ho o g evee n&He er en v een

VOORNAAM

GEBOORTEDATUM

ACHTERNAAM

MOBIEL

ADRES

EMAIL

POSTCODE

IBAN

WOONPLAATS

REKENINGHOUDER

M/V

Verklaart te zijn overeengekomen met Tresor Dance Center dat:
Ondergetekende met ingang van

/

/

een lidmaatschap aangaat voor minimaal 3 maanden

tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden

1 class

2 classes

3 classes

Crew

€23,-

€30,-

€35,-

€38,-

per week

per week

per week

member

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €25,- (voor nieuwe leden)
De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand (opzeggingen uitsluitend schriftelijk per post of aan de balie)
Je kan elk moment van abonnement veranderen, mits je dit aangeeft bij de balie

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Tresor Dance Center.
DATUM

HANDTEKENING*

AFHANDELING DOOR

PLAATS

(* tot 18 jaar handtekening ook van ouder / verzorger van bovenstaande minderjarige)

1.CONTRIBUTIE

De contributie dient per maand (per automatische incasso) te worden voldaan. Alle contributiegelden lopen via een automatische betaling via Tresor
Dance Center die rond de eerste van iedere maand wordt geincasseerd. Tresor Dance Center behoudt zich het recht voor om de contributies te
verhogen. Contributieverhoging levert geen grond op om het lidmaatschap anders of vroegtijdig te beeindigen bedoeld in art. 3 2.MACHTIGING Door ondertekende van dit
deelnemers-contract is Tresor Dance Center automatisch gemachtigd om tot wederopzegging maandelijks 1 van de boven ingevulde lidmaatschapsgelden af te laten
schrijven van het IBAN - nummer. 3.BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met een opzegtermijn van 1 KALENDERMAAND na de
minimale contractsduur van 3 maanden en is alleen geldig indien deze schriftelijk wordt ingediend. 4.INSCHRIJFGELD Het inschrijfgeld voor een lidmaatschap is
eenmalig €25,-. 5.INCASSOKOSTEN Indien de contributie niet wordt voldaan, komen alle eventuele
kosten, waaronder incasso, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, voor rekening van de client. De buitenrechtelijke kosten bedragen
minimaal €40,-. Deze buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld.
Client is verplicht een geldig emailadres te verstrekken. Tresor Dance Center stelt de client op de hoogte via email bij het niet voldoen van de maandelijkse
contributie. 6.AANSPRAKELIJKHEID Tresor Dance Center is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect, resp.
van of aan goederen van clienten. Het sporten geschiedt op eigen risico. Tresor Dance Center stelt zich niet aansprakelijk voor evt. blessures.

TRESOR DANCE CENTER| Heinsiusstraat 17 | 9716 AS Groningen | www.tresordancecenter.nl | tresordancecenter@gmail.com | NL 02 ABNA 0491653948 | BTW NL229769834B01

