INSCHRIJFFORMULIER SAFETY TRAINING CENTER
Achternaam
Voornaam
Adres
Postcode
Woonplaats
e-mail adres
Geboorteplaats
Geboortedatum
Beroep of opleiding
Startdatum lidmaatschap

Volwassen / Kind
Doorkruisen wat niet van toepassing is

Ibannummer (=klantnummer)
Tenaamstelling rekening
Wil de contributie voldoen per
Incassant ID: NL97ZZZ081174680000

O maand O jaar
Aankruisen wat van toepassing is

Graag een pasfoto toevoegen aan dit inschrijfformulier!
Voorwaarden
Algemeen
•
De technieken die de deelnemer tijdens de trainingen aangeleerd krijgt mogen uitsluitend uit noodweer worden
toegepast
•
De deelnemer dient een adreswijziging zo snel mogelijk aan de ledenadministratie door te geven
•
Het Safety Training Center behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie(s) waar de trainingen worden
gegeven, te wijzigen. Dit wordt via Facebook en de website gecommuniceerd
•
Het Safety Training Center is gesloten op erkende feestdagen en gedurende een periode van de schoolvakanties.
Gedurende de vakantie blijft lesgeld verschuldigd en moet er dus doorbetaald worden
•
Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden
•
Bij opzegging van het lidmaatschap dient de deelnemer dit één maand van te voren en voor de eerste van de maand
op te geven via: info@safetytrainingcenter.nl of via het contactformulier van de website;
•
Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het de wijze waarop het Safety Training Center een invulling geeft aan
de privacywetgeving, gespecificeerd op de website.
•
Bij opzegging van het lidmaatschap krijgt de deelnemer daar binnen twee weken per mail een bevestiging van.

De deelnemer gaat akkoord met de voorwaarden, verklaart dat het bovenstaande naar waarheid is ingevuld en machtigt het
Safety Training Center om de contributie van bovenstaand bank- of girorekening af te schrijven.
Datum:

Plaats

Handtekening deelnemer / ouder* / voogd*
*indien de deelnemer jonger is dan 16 jaar

__________

___________

____________________________________

Kranenburg Safety Training Center
Parkweg 2, 3842 AD HARDERWIJK
KvK: 081174680000
BTW: NL193161382/B01
Rabobanknr: 397793871
IBAN: NL26RABO0397793871
BIC: RABONL2U
www.safetytrainingcenter.nl

telefoon: 06-51187082

info@safetytrainingcenter.nl

