Muay Thai - Kickbox - Boxing - Krav Maga
Persoonlijke gegevens van lid
Voornaam*:
Achternaam*:
Inschrijfformulier
…….. --……..--…………….
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*:
Geslacht*:
Man
Vrouw (kruis aan wat van toepassing is)
Muay Thai - Kickbox Boxing
- Boxing - Krav Maga
Muay Thai - Kickboxing
Persoonlijke
gegevens van lid
Adres*:
Voornaam*:
Persoonlijke
gegevens van lid
Achternaam*:
Postcode*:
…….. --……..--…………….
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*:
Geslacht*:
Woonplaats*:(dd-mm-jjjj)*: Man Vrouw (kruis aan wat van toepassing
Geboortedatum
…….. is)--……..--…………….
Adres*:
Postcode*:
Telefoon:
Woonplaats*:
Telefoon:
Telefoon:
E-mailadres*:
E-mailadres*:
Gewenste startdatum
Direct
Per …….. --……..--……………. (kruis aan wat
van toepassing is)
E-mailadres*:
Gewenste startdatum
Direct
Per …….. --……..--……………. (kruis aan wat
Velden met een * zijn verplicht
van
toepassing
is)
Velden
metgezondheid
een * Gezien
zijn verplicht
Gegevens over
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 zoals CARA, Diabetes of andere aandoeningen.
Velden
een
* zijnvermelden.
verplicht
Hieronder
kunt u dezemet
eventuele
bijzonderheden

Inschrijfformulier

Gegevens over gezondheid Gezien de fysieke aard van de sport, is het belangrijk voor de trainer om te weten of het
Abonnement
Keuze uit
nieuwe
ingeschreven
lid bijzonderheden
omtrent
de gezondheid zoals CARA, Diabetes of andere aandoeningen.
Gegevens
over
Gezien heeft
dePrijs
fysieke
Boksengezondheid
| Muay Thai | Krav Maga
2 zelfverdedigingssporten
€ 27,50
per maand aard van de sport, is het belangrijk voor de trainer om te weten of het
Boksen
|
Muay
Thai
|
Krav
Maga
Onbeperkt
sporten
€ 35,00 per maand
Hiernieuwe
kunt u deze
eventuele bijzonderheden
vermelden.
ingeschreven
lid bijzonderheden
heeft omtrent de gezondheid zoals CARA, Diabetes of andere aandoeningen.
Doorlopende
machtiging SEPA bijzonderheden vermelden.
Hieronder kunt u deze
eventuele

		

Abonnement
Keuze uit
Naam incassant
: Akbaba Gym
Adres incassant
: Beeldsnijdersdreef 11
Postcode
incassant
:
6216
EA
Woonplaats
incassant
: Maastricht
q
GOUD abonnement
Boksen
en Muay Thai
Land incassant
: Nederland
Incassant ID
: NL30ZZZ140938900000
Kenmerk
machtiging
:
Lidmaatschapskosten
Akbaba
Gym
q ZILVER abonnement
Boksen of Muay Thai
uitte sturenThai
DoorAbonnement
van dit formulier geeft u toestemming aan Akbaba Gym om doorlopendeKeuze
incasso-opdrachten
naar uw bank
qondertekening
STUDENTEN
abonnement
Boksen
of Muay
(jaar abonnement)
om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake lidmaatschapskosten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven in opdracht
van Akbaba Gym. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u dezeBoksen
laten terugboeken.
Neem
hiervoor binnen
|
Muay
| Krav
2
zelfverdedigingssporten
qweken
STUDENTEN
abonnement
Boksen of Muay ThaiThai
(half
jaar Maga
abonnement)
acht
na afschrijving contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Boksen
|
Muay
Thai
|
Krav
Maga
Onbeperkt
sporten
q KIDS abonnement (t/m 12 jaar) Kickboxing
Naam
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AdresProefles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
q
(1 keer)
Postcode
:…………………………………………… Woonplaats
: …………………………………………………………………………..

Prijs
€ 38,50 per maand
€ 29,50 per maand
Prijsper maand
€ 19,50
€ 27,50
per maand
€ 25,00
per maand
€
35,00
per maand
€ 27,50 per maand
€ 5,00

Land*
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………… Bank identificatie (BIC)**: ……………………………………………………………………………………...
Plaats en datum
: …………………………………………… Handtekening
Uniek kenmerk ***
: ……………………………………………

Doorlopende
machtiginginschrijfkosten
SEPA
Dit abonnement heeft een geldigheidsduur
van 1 jaar. Eenmalige
bedragen € 15,-

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.
*** Door Akbaba Gym in te vullen

Naam incassant
: Akbaba Gym Doorlopende machtiging SEPA
Adres
incassant
: Beeldsnijdersdreef 11
Naam
incassant
: A. Akbaba
Adres
incassant
Postcode
incassant : Roggehegge
: 6216 EA 46
Woonplaats incassant
: Maastricht
Postcode
incassant : 6225
JM
Woonplaats
incassant : Maastricht
Land incassant
: Nederland
Incassant
ID
: NL30ZZZ140938900000
Land
incassant
: Nederland
: NL30ZZZ140938900000
Kenmerk
machtiging
: Lidmaatschapskosten
Akbaba Gym Incassant ID
* Voor
leden jonger dan
18 jaar dient de naam ingevuld
te worden van een der ouders / voogd of verzorger
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
van Akbaba gym) en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
Datum (dd-mm-jjjj)
…….. --……..--……………
Plaats
Naam*
Handtekening lid**

** Voor leden jonger
dan 18 jaar dient er te :worden
getekend door een der ouders / voogd of
verzorger
Kenmerk
machtiging
Lidmaatschapskosten
Akbaba
Gym
Afgeven tijdens eerste training met pasfoto(s), kopie legitimatie en bankpas op vertoon.

Doorondertekening
ondertekening
van
formulier
geeft
u toestemming
Akbaba
Gym
doorlopende
incasso-opdrachten
te sturen
Door
van
ditdit
formulier
geeft
u toestemming
aanaan
Akbaba
Gym
om om
doorlopende
incasso-opdrachten
te sturen
naar naar uw bank
Akbaba Gym | Sporthal Belfort | Beeldsnijdersdreef 21 | 6216 EA Maastricht | Postbus 2017 | 6201 CC Maastricht
uw
bank
om
een
bedrag
van
uw
rekening
af
te
schrijven
inzake
lidmaatschapskosten
en
uw
bank
om
doorlopend
een
bedrag
van
uwrekening af te
om
een
bedrag
van
uw
rekening
af
te
schrijven
inzake
lidmaatschapskosten
en
uw
bank
om
doorlopend
een
bedrag
van
uw
Tel.: +31 (0)6 5211 2921 | info@akbaba.nl | www.akbaba.nl | Rabobank: NL22RABO 0144462923 | KvK: 14093890 | Btw: NL158088736B01
rekening
schrijven van
in opdracht
Akbaba
Als eens
u hetbent
niet eens
deze afschrijving
kuntlaten
u deze
laten terugboeken.
schrijvenafinteopdracht
Akbabavan
Gym.
Als uGym.
het niet
met bent
dezemet
afschrijving
kunt u deze
terugboeken.
Neem hiervoor binnen
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

:

Adres
Naam

:: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uniek kenmerk ***

:

Adres
Postcode

:: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:
Postcode
:…………………………………………… Woonplaats
: ……………………………………………………………………
Land*
:
Land*
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer
(IBAN)
Bank identificatie
Rekeningnummer
(IBAN):: …………………………………………… Bank identificatie
(BIC)**:(BIC)**:
…………………………………………………………………………………
Plaats en datum
: …………………………………………… Handtekening
Plaats en datum
:
Handtekening
Uniek kenmerk ***
: ……………………………………………
*Indien
incassant
geïncasseerdegelijk
gelijkzijn,
zijn, hoeft
tete
worden.
*Indien
het het
landland
vanvan
de de
incassant
enen
dede
geïncasseerde
hoeftdit
ditniet
nietingevuld
ingevuld
worden.
** Geen
verplicht
veldveld
bij bij
Nederlands
** Geen
verplicht
Nederlandsrekeningnummer.
rekeningnummer.
*** Door
Akbaba
Gym inGym
te vullen
*** Door
Akbaba
in te vullen

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
verklaart
te de
hebben
genomen
vanOndergetekende
Akbaba gym) en akkoord
te kennis
gaan met
inhoud
ervan. van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden (inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Startdatum
(dd-mm-jjjj)
van Akbaba
gym) en akkoord te gaan met de inhoud ervan.

Datum (dd-mm-jjjj)
Plaats

Plaats
Naam*
Naam*
Handtekening
lid**lid**
Handtekening

…….. --……..--……………

…….. --……..--……………

* Voor leden jonger dan 18 jaar dient de naam ingevuld te worden van een der ouders / voogd of verzorger
* Voor
jonger
dan
18erjaar
dientgetekend
de naam
te worden
een der ouders / voogd of verzorger
** Voor
ledenleden
jonger dan
18 jaar
dient
te worden
dooringevuld
een der ouders
/ voogd ofvan
verzorger
Afgeven
tijdensleden
eerste training
pasfoto(s),
legitimatie
en bankpasgetekend
op vertoon.door een der ouders / voogd of verzorger
** Voor
jongermet
dan
18 jaarkopie
dient
er te worden

Akbaba
Gymeerste
| Sporthal
Belfortmet
| Beeldsnijdersdreef
21 | 6216
EA Maastricht
| Postbus op
2017
| 6201 CC Maastricht
Afgeven
tijdens
training
pasfoto(s), kopie
legitimatie
en bankpas
vertoon.
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Muay Thai - Kickbox - Boxing - Krav Maga
Persoonlijke gegevens van lid
Voornaam*:
Achternaam*:
Inschrijfformulier
…….. --……..--…………….
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*:
Geslacht*:
Man
Vrouw (kruis aan wat van toepassing is)
Muay Thai - Kickbox Boxing
- Boxing - Krav Maga
Muay Thai - Kickboxing
Persoonlijke
gegevens van lid
Adres*:
Voornaam*:
Achternaam*:
Postcode*:
…….. --……..--…………….
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*:
Personal
information
Geslacht*:
Man
Vrouw (kruis aan wat van toepassing is)
Woonplaats*:
Adres*:
Postcode*:
Telefoon:
Woonplaats*:
Name:
:
Telefoon:
E-mailadres*:
E-mailadres*:
Gewenste startdatum
Direct
Per …….. --……..--……………. (kruis aan wat
E-mail
address
:
van toepassing is)
Gewenste startdatum
Direct
Per …….. --……..--……………. (kruis aan wat
Velden met een * zijn verplicht
Date
of
birth
:
van
toepassing
is)
Gegevens over gezondheid 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 zoals CARA, Diabetes of andere aandoeningen.
Velden
een
* zijnvermelden.
Hieronder
kunt u dezemet
eventuele
bijzonderheden
Phone
number
:verplicht

Inschrijfformulier

Address
:
Abonnement
Keuze uit
Gegevens over
gezondheid
Gezien dePrijsfysieke aard van de sport, is het belangrijk voor de trainer om te weten of het
2 zelfverdedigingssporten
Onbeperkt sporten

Boksen | Muay Thai | Krav Maga
Boksen | Muay Thai | Krav Maga

€ 27,50 per maand

€ 35,00 per maand
nieuwe
de gezondheid zoals CARA, Diabetes of andere aandoeningen.
Postal
code ingeschreven :lid bijzonderheden heeft omtrentCity:
Doorlopende
machtiging SEPA bijzonderheden vermelden.
Hieronder kunt u deze
eventuele

Country

Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant
Kenmerk machtiging

: Akbaba Gym
: Beeldsnijdersdreef 11
: 6216 EA
Woonplaats incassant
: Nederland
Incassant ID
: Lidmaatschapskosten Akbaba Gym

Gegevens automatische incasso

: Maastricht
: NL30ZZZ140938900000

Abonnement

Keuze uit

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Akbaba Gym om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank

om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake lidmaatschapskosten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
Name:
schrijven in opdracht
van Akbaba Gym. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u dezeBoksen
laten terugboeken.
hiervoor binnen
|Neem
Muay
Thai | Krav Maga
2 zelfverdedigingssporten
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Onbeperkt
sporten
Bank account
number
(IBAN):

Boksen | Muay Thai | Krav
BIC:Maga

Naam
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode
:…………………………………………… Woonplaats
: …………………………………………………………………………..
Land*
: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………… Bank identificatie (BIC)**: ……………………………………………………………………………………...
Plaats en datum
: …………………………………………… Handtekening
Uniek kenmerk ***
: ……………………………………………

Prijs
€ 27,50 per maand
€ 35,00 per maand

Membership
Type
Price
Doorlopende machtiging SEPA
q
GOLD
membership
Boksen
and
Muay
Thai
€ 38,50 per month
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.
q
ZILVER
membership
Boksen
or
Muay
Thai
€ 29,50 per month
*** Door Akbaba Gym in te vullen
q Naam
STUDENTENS
membership
Boksen
or
Muay
Thai
(membership
year)
€ 19,50 per month
incassant
: Akbaba Gym
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.
q
STUDENTENS
membership
Boksen
or
Muay
Thai
(membership
half
year)
€ 25,00 per month
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden (inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
Adres incassant
: Beeldsnijdersdreef 11
van Akbaba gym) en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
q
KIDS
membership
(until
12
jaar)
Kickboxing
€
27,50 per month
Datum (dd-mm-jjjj)
…….. --……..--……………
Postcode incassant
: 6216 EA
Woonplaats incassant
: Maastricht
Plaats
Naam*
q Land
Trial training (one time): Nederland
€ 5,00
Incassant ID
: NL30ZZZ140938900000
Handtekening incassant
lid**

Kenmerk machtiging
: Lidmaatschapskosten Akbaba Gym
This membership is valid for one year (except for the student half year membership).
Afgeven tijdens eerste training met pasfoto(s), kopie legitimatie en bankpas op vertoon.
The
registration
feeAkbaba
is € 15,Door ondertekening van dit formulier geeft
u toestemming
aan
Gymonce.
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
Akbaba Gym | Sporthal Belfort | Beeldsnijdersdreef 21 | 6216 EA Maastricht | Postbus 2017 | 6201 CC Maastricht
om
een
bedrag
van
uw
rekening
af
te
schrijven
inzake
lidmaatschapskosten
en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
Tel.: +31 (0)6 5211 2921 | info@akbaba.nl | www.akbaba.nl | Rabobank: NL22RABO 0144462923 | KvK: 14093890 | Btw: NL158088736B01
schrijven in opdracht van Akbaba Gym. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
SEPA
acht weken na afschrijving contact op met uwDoorlopende
bank. Vraag uwmachtiging
bank naar de
voorwaarden.
* 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

Naam incassant
Adres
incassant
Naam
Postcode
Adres incassant
Postcode
Land
incassant
Land*
Kenmerk machtiging

: A. Akbaba
: Roggehegge
46
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: 6225
JM
Woonplaats incassant : Maastricht
: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
:…………………………………………… Woonplaats
: ……………………………………………………………………
: Nederland
Incassant ID
: NL30ZZZ140938900000
:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: Lidmaatschapskosten Akbaba Gym

Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………………… Bank identificatie (BIC)**: …………………………………………………………………………………
Plaats en datum
: …………………………………………… Handtekening
Door
ondertekening
van dit formulier
geeft u toestemming aan Akbaba Gym om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
Uniek
kenmerk ***
: ……………………………………………
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven inzake lidmaatschapskosten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening
schrijven
in opdracht
Akbaba Gym.
het dit
niet
eens
benttemet
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
*Indienaf
hetteland
van de incassant
en devan
geïncasseerde
gelijkAls
zijn,uhoeft
niet
ingevuld
worden.
Neem
hiervoor
binnen
wekenrekeningnummer.
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
** Geen
verplicht
veld bijacht
Nederlands

*** Door Akbaba Gym in te vullen

Startdate:

…….. --……..--……………

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement, en zich tot naleving daarvan te verplichten.
Place:
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Algemene voorwaarden (inschrijvings- en betalingsvoorwaarden
van Akbaba
gym)number:
en akkoord te gaan met de inhoud ervan.
Unique
membership
Datum (dd-mm-jjjj)
…….. --……..--……………
Signature:
Plaats
Naam*
Handtekening lid**
Please bring a copy of your

* Voor leden jonger dan 18 jaar dient de naam ingevuld te worden van
een card
der ouders
/ voogd
of verzorger
identity
to the next
training.
** Voor leden jonger dan 18 jaar dient er te worden getekend door een der ouders / voogd of verzorger
Akbaba
Gymeerste
| Sporthal
Belfortmet
| Beeldsnijdersdreef
21 | 6216
EA Maastricht
| Postbus op
2017
| 6201 CC Maastricht
Afgeven
tijdens
training
pasfoto(s), kopie
legitimatie
en bankpas
vertoon.
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