Inschrijfformulier
Slide Landgraaf
Groenstraat 35 6374 JK Landgraaf
Machtiging Slide Fit
Incassant ID: NL35ZZZ141136680000
Doorlopende Sepa Machtiging

Naam
Voornaam
Straat
Nummer
Postcode
Plaats
Telefoon
Tel.werk
E-mail
Datum 1e les
GEB.datum
Naam docent waar u het
formulier inlevert.
Naam rekeninghouder

Dag:
Dag:

Maand:
Maand:

Jaar:
Jaar:

IBAN

De incasso vindt plaats rond de 5e dag van de maand, behalve de vakantiemaand juli en augustus. Iedere incasso kan tot 8 weken na datum
herroepen worden.
In verband met de verwerkingstijd is het mogelijk dat eerste maand van uw lidmaatschap niet geïncasseerd wordt. We zullen deze
achterstand in de daaropvolgende maand verrekenen.
Na kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van SlideFit, die u op onze website vindt, kunt u dit formulier ondertekenen en
inleveren bij de docent of opsturen naar info@slidefit.nl.
Enkele zaken uit onze algemene voorwaarden.
1. Afmeldingen worden uitsluitend schriftelijk, per mail, via de site of telefonisch geaccepteerd via ons kantooradres. Groenstraat
35 6374 JK Landgraaf Tel 045-5319521
2. Er is 1 maand opzegtermijn. (Voorbeeld: Stel u wilt op 1 april opzeggen; in dit geval dient u zich voor 1 maart af te melden)
3. Omdat de lessen worden gegeven in groepsverband kunnen wij geen rekening houden met individuele gezondheidsproblemen van
deelnemers. Neem bij twijfel contact op met huisarts.
4. Het inschrijfgeld bedraagt € 12.50 (niet contant)
5. Ons seizoen loopt van 1 september tot en met 30 juni. We starten het nieuwe seizoen op 1 september.
6. Gemiste lessen kunnen niet in mindering gebracht op het contributiebedrag.
7. Slidefit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade.
De incassobetaler verklaart tot wederopzegging van het slide-lidmaatschap, Slide te machtigen de lescontributies van zijn / haar rekening af
te schrijven en verklaart op de hoogte te zijn van ons privacy beleid.
Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een met wachtwoord beveiligde digitale omgeving. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor
onze administratie. Uw kunt ons privacy beleid op onze website lezen.
Mail naar info@slidefit.nl of geef dit formulier af bij je docent.

Datum:
Handtekening
Mail naar info@slidefit.nl of geef dit formulier af bij je docent.

Plaats:

