
 

 
                                                              
  
                                                                                           Boksen /kickboksen /MMA/conditie/kracht 

                                                       INSCHRIJFFORMULIER Allround Boxing 
 

Persoonlijke gegevens van lid 
Voornaam: ………………………………………………………………………………....                                                                                                              

Achternaam: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

Geboortedatum: ……..--……..--……………. 

Geslacht: Man / Vrouw 

Adres: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

Postcode: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

Woonplaats: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

Telefoon: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

E-mailadres: …………………………………………………………………………………                                                                                                              

Gewenste startdatum Perdirect / Per  …….. --……..--…………….  
 
Gezien de fysieke aard van de sport, is het belangrijk voor de trainer om te weten of het nieuwe ingeschreven 
lid bijzonderheden heeft omtrent de gezondheid . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Abonnementkeuze (aanvinken wat van toepassing is) 

     
 Leeftijd 4 t/m 13 jaar 1x per week 

weeweeeweeeweek_
__________________
---------------------_____ 

€ 15,00 p/m 
per/maand 

 
 Leeftijd 4 t/m 13 jaar 

jjjaarjaar, 
jjaajjjajaajjaar  
jaaajjaar 

Onbeperkt € 22,50 p/m  
 Vanaf 14 jaar      1x per week € 20,00 p/m  
 Vanaf 14 jaar    

onbeperkt onbeperkt 
onbeperkt € 32,50 p/m  

 Losse les  € 8,00  
 

 
            Inschrijfgeld € 15,- ( u krijgt een bitje en bandage bij inschrijving) 
 

 
 
 

Gegevens automatische incasso 
Rekeningnummer  Bank  ……………………………………………………….  

 Rekeninghouder  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan Allround Boxing om van 
zijn/haarbovenstaande vermelde bank- of girorekening de maandcontributies af te schrijven.  Het bedrag wordt 
eind van de maand van de rekening afgeschreven en is binnen dertig dagen terug te boeken. 
 
 
Handtekening voor akkoord                                                                                                                  

 
Allround Boxing 

Maatschapslaan 21  ---- 2404 CL ---- ALPHEN AAN DEN RIJN ---- TEL 0614705327

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te 
verplichten. 
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden (inschrijvings- en betalingsvoorwaarden) 
en akkoord te gaan met de inhoud ervan. 
Datum (dd-mm-jjjj) …….. --……..--……………. 
Plaats                                                                                                                          
Naam*                                                                                                                          
Handtekening lid**                                                                                                                          

*   Voor leden jonger dan 18 jaar dient de naam ingevuld te worden van een der ouders / voogd of verzorger 
** Voor leden jonger dan 18 jaar dient er te worden getekend door een der ouders / voogd of verzorger 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Algemene voorwaarden: 

 

 
 
VOORWAARDEN Allround Boxing

 
1. De directie van Allround Boxing is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte, gestolen of 

beschadigde eigendommen van het lid; 

2. De directie van Allround Boxing is niet aansprakelijk voor ongevallen die het lid tijdens het verblijf in 

de sportschool eventueel kunnen overkomen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

blessures, letsel en/of andere mogelijke ongevallen die het lid kan overkomen. Deelname aan één of 

meerdere van de sporten geschiedt geheel op eigen risico; 

3. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van Allround Boxing door leden, is 

verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid; 

4. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 jaar. Vanaf 4 jaar is dit mogelijk met schriftelijke toestemming van 

ouders/verzorgers of dient één van de ouders/verzorgers aanwezig te zijn bij de inschrijving; 

5. Ieder lid of ouders/verzorgers van lid, dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke 

conditie; 

6. Iedere lid of ouders/verzorgers van lid, is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van huisarts, 

voordat hij/zij aan één of meerdere van de sporten deelneemt; 

7.  Leden of ouders/verzorgers van lid, die zich schuldig maken aan wangedrag of die de goede naam van één 

of meer medewerkers van Allround boxing in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of 

voorgoed de toegang tot de sportschool worden ontzegd. Zij verliezen hun recht, doch behouden hun 

lopende verplichtingen; 

8. Leden zullen elkaar op geen enkele manier overlast bezorgen. Als dat wel het geval is worden de 

maatregelen van het bovengenoemde artikel 7 in werking gesteld; 

9. Allround Boxing behoudt zich het recht voor om leden die de reglementen niet in acht nemen 

en aanwijzingen van het management negeren, het lidmaatschap en/of toegang van Allround 

Boxing te ontzeggen; 

10.  Opzeggingen moeten schriftelijk 1 maand voordat de volgende maand aanvangt geschieden naar afdeling 

abonnementen, Maatschapslaan 21 2404 CL Alphen aan den Rijn. Zonder tijdige opzegging 

wordt uw overeenkomst stilzwijgend verlengd. 
 

 
Betalingsvoorwaarden: 

 

1. Bij niet tijdige betaling worden vorderingen aan ons incassobureau overgedragen. Tevens is het lid of 

wettelijke vertegenwoordiger(ster) verantwoordelijk voor alle gerechtelijke -en buitengerechtelijke 

kosten alsmede de wettelijke rente. Achterstallige betalingen van de contributies worden met 25% 

administratiekosten belast; 

2. Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, sportschoolsluiting 

en sluitingen wegens ziektes/ongevallen. Compensatie hiervan is in de contributie ingecalculeerd; 

3. De contributies zullen elk jaar geïndexeerd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allround Boxing 

 
 

Maatschapslaan 21  ---- 2404 CL ----  ALPHEN  AAN DEN RIJN 
 

TEL 0614705327 


