
 
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCHOOL VAN LAAR 
 

Oefenzaal: Elst:   MFG ‘Het Bestegoed’, Tabaksweg 20, Elst utr.  

 Rhenen:  Sportschool van Laar, Valleiweg 16a, 3911DD, Rhenen  

 

Postadres: Valleiweg 16a, 3911 DD, Rhenen KVKnr.:  55613187 

Telefoon:  06 49366072    E-mail:  info@sportschoolvanlaar.nl  

  

1. Leden  

Lid worden bij Sportschool van Laar kan uitsluitend door middel van het inleveren van een 

ondertekend inschrijfformulier. Een lid is definitief lid op de datum van inschrijving. De overeenkomst 

is geldig voor onbepaalde periode tot weder opzegging. 

 

2. Lidmaatschap en betaling  

Bij inschrijving zal eenmalig een bedrag van €10,- inschrijfgeld in rekening worden gebracht. De 

contributie voor het lidmaatschap bij Sportschool van Laar word elke maand voorafgaand 

omstreeks de 30e van de maand door wijze van automatische incasso afgeschreven van het 

bankrekeningnummer dat het lid heeft opgegeven bij inschrijving. De rekeninghouder dient hierbij 

zorg te dragen voor voldoende saldo op het bankrekeningnummer. Bij het halverwege de maand 

starten zal de gemiste contributie (of een deel) worden opgeteld bij het eerst volgende incasseer 

moment (rond de 30e van de maand). Indien u een factuur wenst van uw lidmaatschap, dan word 

hiervoor €5,- administratie kosten in rekening gebracht. Sportschool van Laar behoudt zich het recht 

zonder overleg lidmaatschapskosten te verhogen of verlagen al naar gelang de economische 

ontwikkeling in Nederland. Leden worden hier tijdig van op de hoogte gesteld. 

 

3. Achterstand  

Het is niet toegestaan een contributie achterstand te hebben. Bij achterstand behoudt Sportschool 

van Laar het recht om toegang van het lid tot de sportschool (tijdelijk) te weigeren. Tevens kunnen 

wij (indien dit vaak voorkomt) €5,- extra voor administratiekosten in rekening brengen. 

 

4. Vakantie, feestdagen en bevriezingen  

Vakantieweken en feestdagen zijn evenredig verrekend in de contributie. De lessen die wel 

doorgaan worden gerekend als service vanuit Sportschool van Laar. Het lidmaatschap kan niet 

tijdelijk bevroren worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals ziekte, zwangerschap of ongeval 

welke langer duren dan één maand kan het lid een verzoek indienen om het abonnement tijdelijk 

te bevriezen. 

 

5. Beëindigen lidmaatschap  

Een abonnement bij Sportschool van Laar is maandelijks opzegbaar. (met inachtneming van 1 

kalendermaand opzegtermijn) Een opzegging als lid van Sportschool van Laar kan alleen door 

middel van een email naar info@sportschoolvanlaar.nl. U bent pas uitgeschreven indien u van ons 

een ontvangstbevestiging krijgt. Mocht deze niet komen, door dat wij hem bijvoorbeeld niet hebben 

ontvangen, dan verzoeken wij u, ons telefonisch op de hoogte te stellen van uw verzonden email. 

 

6. Aansprakelijkheid  

Sportschool van Laar is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van de eigendommen 

van het lid en/of lichamelijk letsel van het lid in en om de sportschool. Sportschool van Laar kan als 

zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

7. Wangedrag  

Sportschool van Laar behoudt het recht leden die zich schuldig maken aan wangedrag of smet 

werpen op de naam van de sportschool en/of de medewerkers tijdelijk of voorgoed de toegang te 

ontzeggen. 

 

8. Persoonlijke gegevens  

De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend intern gebruikt. 

Regelmatig worden er foto’s en video’s gemaakt voor gebruik op Sociale Media en onze website 
 

 

 



 
 

 

Kenmerk machtiging: Contributie Sportschool van Laar  

Incassant: Sportschool van Laar   Adres: Valleiweg 16a, 3911DD, Rhenen, Nederland 

Rekening: NL33 INGB 0006938418  Incassant ID: NL79ZZZ556131870000 

 

INSCHRIJFFORMULIER SPORTSCHOOL VAN LAAR 
 

 

ABONNEMENT KEUZE   CONTRIBUTIE      LEEFTIJDEN 

           JEUGD 

[ ]  1x per week   € 17,50 per persoon per maand   5 t/m 15 jaar 

[ ]  2x  per week   € 25,50 per persoon per maand   5 t/m 15 jaar 

[ ]  onbeperkt   € 33,00 per persoon per maand   5 t/m 15 jaar 

 

  

 VOLWASSENEN 

[ ] 1x per week   € 23,50 per persoon per maand  16 jaar en ouder 

[ ] 2x per week   € 33,50 per persoon per maand  16 jaar en ouder 

[ ] onbeperkt  € 44,00 per persoon per maand   16 jaar en ouder 

[ ]  10 rittenkaart   € 85,00 (contant) 6 maanden geldig  16 jaar en ouder 

 

Let op: Bij de eerste keer dat geïncasseerd word, zal er ook €10,- inschrijfgeld worden afgeschreven  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

LID (persoon die aan de sportactiviteiten gaat deelnemen.) 

 

VOOR- en ACHTERNAAM: ......................................................…………........................................................…. 

 

ADRES: ......................................................………......................................................………………….….……… 

 

POSTCODE + WOONPLAATS: ......................................................…………........................................................ 

 

GEBOORTEDATUM: .............................................................................................................................................

   

TEL-NR: ................................................................................................................................................................. 

 

MOB-NR. ............................................................................................................................................................. 

 

E-MAIL: .......................................................................................................................................................... 

 

EVENTUELE MEDISCHE KLACHTEN: ......................................................………………………………………..… 

 
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan Sportschool van Laar om van zijn/haar 

onderstaand vermelde bank- of girorekening de maandcontributies af te schrijven. Naam (voluit en in 

blokletters). Ondergetekende gaat tevens bij ondertekening akkoord met de algemene voorwaarde.  
 

 

      

oud      

Indien minderjarig, dan alleen geldig na ondertekening ouder(s)/ 

Wettelijke vertegenwoordigers(s)     
 
NAAM: ......................................................………….............................................   

 
ADRES: ......................................................…………............................................. 

 
POSTCODE: ..........................  WOONPLAATS: ......................................................... 

 

IBAN: .....................................................…………........................................ 
 

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.      

HANDTEKENING: 

 

 

PLAATS+DATUM: 
 

…………….……………….. 

 

 

…………………………………. 

 

IBAN: 

 

 

 

                 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 


