.

INSCHRIJFFORMULIER

Voornaam
Achternaam
Straat en nummer
Postcode
Plaats
Geboortedatum
Tel./mobiel deelnemer
Email adres deelnemer
Tel./mobiel ouder*
Email adres ouder*

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Datum proefles: ___________ - ___________- ___________
Abonnement (€___________ ) voldaan trainer: ____________________

________________________________________________
________________________________________________

Datum inschrijving ___________- ___________- ___________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

* indien deelnemer minderjarig is

Ondergetekende lid, ouder of wettelijke vertegenwoordiger verklaart zich akkoord met de onderstaande bepalingen. Hij/zij verklaart dat de
cursist zich zal houden aan de huishoudelijke reglementen van MTUtrecht. Hij/zij verklaart dat er geen fysieke bezwaren zijn om deze sport
te kunnen beoefenen. Bij minderjarige deelnemers is de handtekening van de ouder of ander wettelijke vertegenwoordiger verplicht.
U-pas houders: Onder de 17 jaar wordt het volledige tegoed van de pas gebruikt. Boven de 17 jaar krijgt de cursist 50% korting (exc.
inschrijfgeld).
Bovengenoemde geeft zich hierbij op als cursist van MTUtrecht en gaat akkoord met de abonnements- en inschrijfkosten voor:
⃝ Per kwartaal (€95,-)
⃝ U-Pas (volledig tegoed van U-pas per jaar)

Datum: _____________________________________________

Hantekening: ____________________________________

Indien minderjarig handtekening en naam ouder of wettelijke vertegenwoordiger: _______________________________________________________
Bepalingen:
Inschrijfgeld
Proefles
Lesgeld
Vakantie
Ziekte
Abonnement en
opzegging

Aansprakelijkheid
Misbruik

Bescherming

Communicatie

Bij aanmelding is men €25,- aan inschrijfgeld verschuldigd. Dit geld ook voor U-pas leden.
Een proefles is eenmalig gratis. Dit kan alleen bij aanmelding via de website.
De abonnementskosten dienen vooruit (per kwartaal) betaald worden.
Op de officiële feestdagen vervallen de lessen. Overige mededelingen worden aangegeven op de website,
www.mtutrecht.nl, besloten Facebook groep en Whats app groep.
Er geld een eigen risico van één maand bij eventuele ziekte. Bij langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk
worden stopgezet. Dit kan alleen per mail via info@MTUtrecht.nl.
Het abonnement is geldig voor een periode van 12 maanden. Na deze periode zal het stilzwijgend worden
verlengd met een kwartaal. Het opzegtermijn bedraagt 1 volle maand, gerekend vanaf het begin van het
nieuwe kwartaal.
Iedere communicatie over het abonnement evenals uitschrijving/opschorting dient te worden gedaan via
mail: info@MTUtrecht.nl.
MTUtrecht stelt zich niet aansprakelijk voor mogelijke blessures/ongevallen voor, tijdens of na de lessen.
MTUtrecht is niet aansprakelijk voor verlies of zoekgeraakte eigendommen.
De opgedane kennis en technieken tijdens deze trainingen mogen niet worden misbruikt buiten de
sportschool. Bij een incident wordt men per direct uitgeschreven en maken wij een melding bij justitie en
eventueel school.
De cursist moet zelf zijn/haar bitje en tok (kruisbeschermer) en indien onder 16 jaar een hoofbeschermer
aanschaffen, deze zijn verplicht tijdens de trainingen. Indien de cursist zich heeft ingeschreven kan hij/zij
maximaal 4 weken bokshandschoenen en scheenbeschermers van MTUtrecht lenen (indien op voorraad).
Per mail info@MTUtrecht.nl. Wij kennen voor leden een besloten Facebook groep en Whats app groep.

MTUtrecht – KVK 61433640 – Rekeningnummer: NL48INGB0006722226 t.a.v. Muay Thai Utrecht
Wieresh: 06-38197110 – Ashvin: 06-39490301
www.mtutrecht.nl –  info@mtutrecht.nl – www.facebook.com/muaythaiutrecht

Prijzen:
Lesgeld

:

Losse les
U-pas

:
:

Proefles

:

Bedraagt per kwartaal (3 maanden): 1 tot 3x per week trainen: €95,- (enige beschikbare abonnement).
MTUtrecht behoud zich het recht voor om de contributie te verhogen.
€7,50 per keer en dient voorafgaand de les gepast voldaan te worden.
Onder de 17 jaar wordt het volledige tegoed van de pas gebruikt. Boven de 17 jaar krijgt de cursist 50% korting (exc.
inschrijfgeld).
Gratis, maar dient officieel te worden aangemeld via http://MTUtrecht.nl/contact-inschrijven.

Huis- en gedragsregels:

Het lesgeld dient voor de eerste dag van het nieuwe kwartaal te zijn voldaan.

Tijdelijk je abonnement opschorten kan tot maximaal 4 weken per jaar en dient minimaal een maand van te voren per mail aangevraagd te
worden via info@MTUtrecht.nl.

Het abonnement is geldig voor een periode van 12 maanden. Na deze periode zal het stilzwijgend worden verlengd met een kwartaal. Het
opzegtermijn bedraagt 1 volle maand, gerekend vanaf het begin van de nieuwe kwartaal.

Het overeengekomen lesgeld dient ten allen tijden te worden betaald, ook als je zelf besluit om niet te komen trainen.

Bij herinnering van openstaande factuur zal het bedrag met €7,50 administratie kosten worden verhoogd. Bij het niet voldoen van de
verplichte betaling zal MTUtrecht een incassobureau inschakelen en zullen de incassokosten doorberekend worden. Dit zal na 2
herinneringsberichten in gang gezet worden. MTUtrecht is dan niet meer aansprakelijk voor het openstaande bedrag.

In verband met hygiëne is:
o Douchen voor de training verplicht.
o Geen mouwloze shirts of zorg anders dat je oksels geschoren zijn.
o Training wordt ontzegd als je lange teennagels hebt en je of onfris ruikt.

Geen straatsfeer.

Jongeren mogen geen vrienden meenemen om mee te kijken mits van te voren overlegd is met een van de trainers. Meekijken mag alleen
met toestemming van de trainers in de aangegeven ruimte. De trainer(s) behouden zich het recht voor om kijkers te weigeren.

Ouders/kennissen dienen ten alle tijden stil te zijn op de tribune om de lessen niet te storen.

De deelnemer dient minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn.

Na 18.00 of na 19.00 word de deur niet meer open gedaan en ben je te laat, je moet dan wachten tot iemand anders de deur open doet. Het
kan zijn dat je niet meer mag mee trainen.

Na inschrijving zal de toegangscode van de sporthal doorgeven worden, de toegangscode zal precies 15 minuten voor aanvang te gebruiken
zijn.

Het gebruik van doping en/of stimulerende middelen is ten strengste verboden.

Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden.

Er is respect voor andere deelnemers en trainers, ongeacht zijn of haar niveau en afkomst.

Bokshandschoenen zijn maximaal 4 weken te leen of bij aanschaf per mail aan te vragen via info@MTUtrecht.nl.

Sieraden, piercings e.d. die letsel kunnen opleveren voor de drager of anderen, dienen te worden verwijderd dan wel afgeplakt. Eventuele
gevolgen zijn voor eigen risico.

De deelnemer draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en blessures te voorkomen.

Deelnemers onder de 16 jaar dienen verplicht met een bokskap te trainen.

Bokshandschoenen, scheenbeschermers, bitje, tok (verplicht), bokskap (jeugd verplicht), bandage en overige kleding/bescherming zijn aan te
schaffen bij de trainers van MTUtrecht (zolang de voorraad strekt).

De deelnemer is verplicht zijn of haar gezondheidstoestand toe te lichten indien deze een risico vormt tijdens het sporten.

Indien het lid zich niet aan deze regels houd, heeft MTUtrecht het recht om het desbetreffende lid te weigeren. Bij strafrechtelijke
overtredingen als fysiek en verbaal geweld, diefstal en discriminatie zullen wij de politie inschakelen en zal het lid permanent worden
uitgeschreven.

Alle voorwaarden zijn te lezen op onze website en op aanvraag verkrijgbaar.
Op dit inschrijfformulier zijn de AVG- en beeldmateriaal regels van MTUtrecht van toepassing. Deze zijn te vinden op de website en nogmaals
benadrukt in de algemene voorwaarden. Door ondertekening van dit inschrijfformulier gaat de cursist, ouder of wettelijke vertegenwoordiger akkoord
met de voorwaarden.
Indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u dit per mail doorgeven via info@MTUtrecht.nl.

Team MTUtrecht
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