Zes weken gratis sporten

Let op: Deze aanbieding geldt niet voor bestaande leden en mensen die de laatste 24 maanden lid zijn geweest

Voor- en achternaam

Gegevens van de deelnemer

Straat- en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon thuis

Mobiel

0 6

E-mail

1e training (dg-md-jr)

Sport:

Karate
Kickboksen
Boksen Overige:
De gegevens van uw bank-/girorekening voor de doorlopende sepa machtiging.

Geboortedag (dg-md-jr)

Voor- en achternaam
Straat- en huisnummer

Pc en Wp

Iban N L
Handtekening deelnemer:

Of ouder indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar) voor gelezen en akkoord

Plaats:

Datum:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag af te schrijven en uw bank om tot wederopzegging een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Martial Arts Verening Aalst 4Defence), Frans Staelstraat 7, Boxtel, Nederland.
Incassant Id: NL19ZZZ401572300000. Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze binnen acht weken
na afschrijving laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

De eerste twee gratis kennismakingsweken.
ln deze twee weken kunt u gratis en vrĳblĳvend meetrainen met al
onze lessen. (karate, kickboksen en boksen) zonder verdere kosten.
Na de twee kennismakingsweken kunt u uit drie mogelijkheden
kiezen.
U geeft de 15de dag of eerder na uw le trainingsdag door dat:
1 U lid wordt van 4Defence.
(U profiteert dan van van de aanbieding van de eerste 6 weken
gratis sporten (gerekend vanaf uw le trainingsdag), waarna u
lidmaatschap in de toekomst via de automatische incasso wordt
afgeboekt
2 U geen lid wilt worden van 4Defence.
(U bent ons verder niets verschuldigd en u hoeft niets te betalen)
3 U gebruik maakt van de aanbieding om in totaal 6 weken
vrĳblĳvend zonder verdere verplichtingen op proef mee te trainen (gerekend vanaf uw 1e trainingsdag) voor € 5,00.
Deze aanbieding is bedoeld om wanneer u na twee weken nog
niet zeker weet of u zich als lid wil aanmelden nog vier weken
langer te laten kennismaken met onze club.
* Let op: Horen wĳ niets van u dan gaan wĳ er van uit dat u
zes weken extra wil meeti.ainen voor € 5,00 (Optie 3)
Heeft u nog vragen?
Vraag het aan uw trainer of kijk op www.4defence.nl

Wat na de zes kennismakingsweken
U geeft de 43ste dag of eerder na uw le txainingsdag door dat:
A U lid wordt van 4Defence
(U betaalt dan € 5,00voor de eerste zes weken sporten en in
de toekomst wordt uw lidmaatschap via de automatische incasso
afgeboekt
B U geen lid wordt van 4Defence.
(Wij boeken eenmalig € 5,00 van uw bankrekening en u hoeft
verder niets meer te betalen en heeft geen verdere verplichtingen)
* Let op: Horen wĳ niets van u dan gaan wĳ er van uit dat u lid
wordt van 4Defence voor de periode van minimaal een kwartaal
(Optie A)
Meer informatie
Alle contributiebetalingen voor 4Defence gaan via de
automatische incasso.
· De contributie voor de jeugd bedraagt € 43,00 en voor de
senioren € 56,00 per kwartaal.
· Bestaande leden die meer dan 6 weken contributie achterstand
hebben kunnen niet meetrainen.
· Als u lid wordt dient u te zorgen dat u in de zevende week of
eerder in het bezit komt van het trainingsmateriaal voor de
betreffende sport.
Hoe kunt u zich weer afmelden als lid
Schriftelijk 4Defence (Fight School Boxtel),
Frans Staelstraat 7, 5281 CR Boxtel.
Per E-mail info@4defence.nl
Via het contactformulier op
de homepage www.4defence.nl
Op uw verzoek sturen wij u graag een bevestiging van de
opzegging van uw lidmaatschap.
Let op andere manieren van opzegging zĳn niet geldig.
Meer info over dit formulier
www.4defence.nl/info001.docx
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Uw eerste les
Voordat u aan uw eerste les kunt deelnemen moet u dit formulier
volledig invullen en inleveren bĳ de trainer.
Onze trainers mogen u pas deel laten nemen aan de trainingen,
wanneer dit formulier volledig is ingeleverd,
Let op! U bent zelfverantwoordelĳk voor tĳdige aanmelding of
afmelding als lid.
Traint u mee zonder het formulier voor aanvang van de training
te hebben ingeleverd dan kunt u geen gebruik meer maken van de
kennismakingsaanbieding en gaat uw lidmaatschap in op de eerste
dag van de training zonder korting.

