Aanmelding nieuw lid Zaalsportclub Muiderberg
Gegevens Lid
Datum inschrijving:
Naam/achternaam (jeugd-)lid:
Geboortedatum:

________________________________
________________________________
______________ Geslacht: m / v

E-mail:
________________________________
Telefoon:
________________________________
Mobiel (in geval van urgentie):
________________________________
Is er sprake van een aandoening of gebruik van geneesmiddel? Nee/Ja
Indien ja, welke: __________________________________________________
Goedkeuring gebruik beeldmateriaal (alleen voor ZSM doeleinden website/krant) ja/nee
Activiteit
 Maandag

15:30 - 16:30
 Maandag 16:30 - 17:30
 Maandag 17:30 - 18:30
 Maandag 20:00 - 21:00
09:30 - 10:30
 Dinsdag
 Dinsdag
10:35 - 11:30
 Woensdag 14:30 - 15:30

Jeugdgym 1 / beweegdiploma
turnen
turnen
Total Body Workout
Body in Shape
Seniorengym
Jeugdgym 1



Woensdag 15:30 - 16:30

Jeugdgym 2



Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag

Jeugdgym 3
jeugdgym 4
Mastersgym SKIFIT
Total Body Workout
Conditietraining
Volleybal, training/wedstrijd







16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
20:00 - 21:00
21:15 - 22:30

Contributie
Inning vindt plaats op IBAN nummer:
Naam rekeninghouder:
Adres:
Postcode / Plaats:

________________________________
________________________________
________________________________
____________/____________________

Ondergetekende machtigt de Zaalsportclub Muiderberg (incassant ID NL15ZZZ405171080000) om de verschuldigde
contributie jaarlijks af te schrijven van het opgegeven IBAN. Het contributiebedrag staat vermeld op de website
www.zaalsportclub.nl. Als u het niet eens bent met een incasso dan hebt u 8 weken de tijd om de incasso te storneren.
Het privacybeleid van de ZSM vindt u op onze website (Informatie voor leden/publicatie).
Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van de voorwaarden van ZSM te vinden onder
http://www.zaalsportclub.nl/ lidmaatschap en is daarmee akkoord. Mocht u bezwaren hebben tegen het afgeven van een
machtiging of in geval van meerdere familieleden een gespreide incasso wensen, neem dan contact op met de
penningmeester penningmeester@zaalsportclub.nl of zie contactgegevens op www.zaalsportclub.nl.

Inschrijfgeld
Voor het inschrijven berekenen wij eenmalig € 10,00. Deze worden bij de eerste factuur in rekening gebracht.
Ondertekening (ouders/verzorgers van):
Datum / Plaats:
Handtekening:

____________/____________________

Na verwerking van uw gegevens ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie en een factuur van
de penningmeester. De ingevulde gegevens worden gebruikt conform het privacy beleid te vinden
op zaalsportclub.nl/Informatie voor leden/publicaties. Opzeggen kan alleen schriftelijk (e-mail
ledenadministratie@zaalsportclub.nl voor 1 augustus en geldt pas na bevestiging. Bij te late opzegging,
voordat de lessen zijn begonnen geldt een opzegtermijn van 3 maanden. Gedurende het jaar kan niet
worden opgezegd. Er vindt geen restitutie plaats. Opzeggen bij de trainer is niet mogelijk.

