Doorlopende machtiging. SEPA
RED Selfdefence
Franeker
Incassant ID: NL75ZZZ593463370000
Kenmerk machtiging: ________

Inschrijfformulier
Voornaam:

______________________________________________________

Achternaam:

______________________________________________________

Adres:

______________________________________________________

Woonplaats:

______________________________________________________

Postcode:

_______ ___

Geboortedatum: _ _ - _ _ - _ _ _ _ dd-mm-jjjj
E-mail:

______________________________________________________

Mobiel/tel:

______________________________________________________

Automatische incasso maandelijkse contributie
Rekeningnummer (IBAN) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
t.n.v. __________________________
Ondergetekende machtigt RED Selfdefence voor een maandelijkse incasso voor:
Krav Maga trainen € 30,00 per maand
U machtigt met dit formulier RED Selfdefence tot u zelf de machtiging intrekt door
middel van schriftelijke wederopzegging. Dit bedrag zal elke maand rond de 1e van de
maand worden geïncasseerd.
NB. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.

Gezondheidsverklaring
Hierbij verklaar ik, buiten eventuele blessures en/of beperkingen hieronder vermeldt
om, in goede lichamelijke en geestelijke conditie te verkeren om aan de geboden
trainingen mee te doen.
Bijzonderheden en/of blessures:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ondergetekende is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdediging en Krav
Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat zij eventuele vervolgschade die ten
gevolge van de beoefening van zelfverdediging en Krav Maga of het beoefenen van
sportdisciplines (bv. balsporen of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een
beroep in combinatie met het beoefenen van zelfverdediging en Krav Maga kan
ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende RED Selfdefence en/of
zijn leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
Ondergetekende verklaart het eens te zijn met de bovenstaande voorwaarden
van RED Selfdefence, verklaart tevens kennis te hebben genomen van de
huisregels en de algemene voorwaarden en verklaart akkoord te gaan met de
regels van het machtigen.
Aldus volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en ondertekend
Handtekening

Datum en Plaats

In te leveren Bijlagen:
-

KMG formulier

Naam en Handtekening Instructeur

