INSCHRIJFFORMULIER

Ondergetekende schrijft zich in voor (aankruizen wat van toepassing is):

Freerunning

Lesdagen

Lestijden

£ 1 lesuur per week

Maandag

............. :00 uur tot ............. :00 uur

£ 2 lesuren per week

Dinsdag

............. :00 uur tot ............. :00 uur

£ onbeperkt abonnement

Woensdag

............. :00 uur tot ............. :00 uur

Donderdag

............. :00 uur tot ............. :00 uur

Jouw gegevens
Voor-/Achternaam ...................................................................................................................................................... J / M
Adres ............................................................................................................................................ Huisnummer:....................
Postcode ................................................. Woonplaats...........................................................................................................
Telefoonnummer.....................................................................................................................................................................
E-mailadres ...............................................................................................................................................................................
Geboortedatum .......................................................................................................................................................................
Ingangsdatum .........................................................................................................................................................................

Ouder(s)/Verzorger(s)
Voor-/Achternaam .................................................................................................................................................................
IBAN nummer ..........................................................................................................................................................................
Machtingskenmerk

Handtekening ..................................................................... Datum ......................................................................................
Bovengenoemde wordt lid van Jump.City en machtigt hen de eenmalige administratiekosten
van 10,- en de aan het lidmaatschap verbonden contributie te incasseren.
1 lesuur per week voor 27,50 per maand
2 lesuren per week voor 47,50 per maand
onbeperkte lesuren per week voor 55,- per maand

zie ommezijde
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INSCHRIJFFORMULIER
Regels en voorwaarden van lessen bij Jump.City
Algemeen
• De veiligheidsinstructies van Jump.City zijn te allen tijde van toepassing bij je bezoek aan Jump.City.
Deze kun je vinden in het park of op de website (www.jump.city/p/19/veiligheids-instructie)
• Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Abonnementsvormen
We hebben drie abonnementsvormen waar je uit kunt kiezen.
1x les per week (+ 1x per week vrijspringen) 27,50 per maand
2x les per week (+ 2x per week vrijspringen) 47,50 per maand
Onbeperkt abonnement 55,- per maand
Voor het gebruik maken van het vrijspringen moet er gereserveerd worden via het reserverings-systeem van
Jump.City. Dit kan via de website: www.jump.city of telefonisch: 072 - 572 33 37.
Let op: reserveer op tijd. Vrijspringen kan alleen indien er nog voldoende beschikbaarheid is.

Administratiekosten
Bij elk nieuw abonnement wordt er 10,- aan administratiekosten gerekend.

Contributie en opzeggen
De contributie wordt omstreeks de 1ste van de maand afgeschreven. Het opzeggen van een abonnement kan
maandelijks vanaf de 1ste van de maand. De opzegging is pas definitief als u hiervan een bevestiging heeft
ontvangen. Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid bent tot de volgende opzegtermijn.

Vakantie
Tijdens de vakantie loopt het abonnement door. Het aantal lesuren + vrijspringen wordt dan omgezet in uren om
te kunnen vrijspringen.
1x les per week = 2x per week vrijspringen
2x les per week = 4x per week vrijspringen
Onbeperkt abonnement = onbeperkt vrijspringen
Voor het gebruik maken van het vrijspringen moet er gereserveerd worden via het reserveringssysteem van
Jump.City. Dit kan via de website: www.jump.city of telefonisch: 072 - 572 33 37. Let op; reserveer op tijd.
Vrijspringen kan alleen indien er nog voldoende beschikbaarheid is.

Gegevensbescherming
Voor het afsluiten van het abonnement is een kopie van het legitimatiebewijs (van de ouder/verzorger) en
kopie van de bankpas verplicht. De gegevens worden opgenomen in de database van Jump.City gedurende
de geldigheid van het abonnement en worden gebruikt voor het versturen van relevante Jump.City informatie.
Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen.

Wijzigingen in het doorlopende abonnement
Eventuele wijzigingen in persoonsgegevens dienen z.s.m. te worden doorgegeven aan Jump.City.
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