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                                                             Voorletters

Woonplaats

SEP v.o.f.  |  Thorvaldsenlaan 4  5623 BM  Eindhoven  Nederland  |  Incassant ID: NL20ZZZ171184670000  |  Betreft incasso lesgelden

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SEP v.o.f. om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SEP v.o.f.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

M XV

Door ondertekening van dit inschrijfformulier, verklaart het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er, het bijbehorende 
reglement ontvangen te hebben en akkoord te gaan met de daarin vermelde punten.

Onderstaande lijst zo volledig mogelijk invullen a.u.b.!

Hoe bent u in contact gekomen met SEP?

[  ]  Internet | Social Media      [  ]  Advertentie      [  ]  Flyer      [  ]  Anders, nl.:

   Opmerkingen | kortingsregelingen

ABONNEMENTSVORM EN BEABONNEMENTSVORM EN BETALINGSWIJZE

[  ]  1 jaar
[  ]  maandelijks 

[  ]  1 jaar ineens    [  ]  onbeperkt         [  ]  1x per week     à    € …….......…   per jaar (10% korting)

Handtekening lid    Handtekening wet. vertegenwoordig(st)er    Startdatum (excl. proefles) 

……………………..          …………………….........................................                        ……....……......……..

MACHTIGINGSKAART AUTOMATISCHE INCASSO

IBAN-nummer   IBAN-nummer                                                                                        

Plaats           Datum              Handtekening gemachtigde

……………………....................      ......................................          ...................................................

[  ]  onbeperkt
[  ]  onbeperkt

[  ]  1x per week        à    € .……......…   per maand (excl. eventuele kortingen)
[  ]  1x per week        à    € .……......…   per maand (excl. eventuele kortingen)

Achternaam

Roepnaam

Adres

Postcode

Telefoonnummer                                                                                        (privé)                                                                                      (werk)

Extra nummer

E-mail adres                                                                                                                                                         Nieuwsbrief  |   ja       neeE-mail adres                                                                                                                                                         Nieuwsbrief  |   ja       nee

Voorletters

Geboortedatum

IG/FB id        @

Woonplaats



 

 

 
LIDMAATSCHAP 

1. Bij inschrijving aan de balie dient het lid het bijgeleverde inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren. Dit blad 

behoort het lid te behouden voor naslag van het reglement. 

2. Bij online inschrijving via de webshop is dit regelement ook online in te zien via de betreffende link op die pagina. 

3. Het lidmaatschap wordt in basis aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden (contractduur). Maar er kan 

ook gekozen worden voor een maandelijks opzegbaar abonnement. De eerste periode dient dan tenminste één volle 

kalendermaand te beslaan. 

4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar. 

5. Afgesloten abonnementen kunnen in een abonnementsperiode tussentijds worden bijgesteld. 

6. Betaling van het lesgeld dient per maand vooraf voldaan te worden. In geval van minderjarigheid geldt voor zijn/haar 

wettelijk vertegenwoordig(st)er ten aanzien van deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid. 

7. Voor opzegging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging kan alleen per email, 

via de app of schriftelijk geschieden. 

8. Bij tussentijdse opzegging zal het lesgeld niet worden gerestitueerd of kwijtgescholden. 

9. Bij het niet of niet tijdig opzeggen wordt een jaarlidmaatschap automatisch omgezet naar een doorlopend 

maandabonnement. Deze is dan ook maandelijks opzegbaar. 

(De maandbetaling is gekoppeld aan de gekozen abonnementsvorm bij inschrijving.) 

10. Mutaties en/of opzeggingen via social media kanalen en whatsapp zullen niet in behandeling worden genomen. Zie punt 

7 hierboven. 

11. Het lid is verplicht in het belang van SEP v.o.f. en zijn/haar eigen belang de gezondheidstoestand waarin hij/zij verkeert, 

vooraf en tijdens het aangaan van deze overeenkomst te melden. 

12. SEP v.o.f. behoudt zich het recht een nieuw lid te weigeren zonder opgaaf van reden. 

13. Tevens kan SEP v.o.f., zonder opgaaf van reden, deze overeenkomst beëindigen. 

14. AVG-informatie: Data van het inschrijfformulier worden digitaal verwerkt in het online ledenadministratiesysteem van 

SportBit Manager. 

Elk lid heeft ten alle tijden inzicht in deze gegevens door in te loggen bij sep.sportbitapp.nl met zijn/haar 

gebruikersnaam en wachtwoord. In MailChimp (nieuwsbrief module) worden alleen naam en emailadres opgeslagen. 

Voor abonneren hierop dient dat aangevinkt te worden op het inschrijfformulier. Afmelden kan ten alle tijden door een 

mailtje te sturen of onderaan de nieuwsbrief op 'afmelden' te klikken. 

LESSEN 

1. In geval van tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakantie dient het lesgeld gewoon te 

worden doorbetaald, aangezien er op jaarbasis twee weken niet zijn meegenomen in de contributiesamenstelling. 

Situaties van overmacht die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, worden door de leiding van SEP 

v.o.f. op grond van een verzoek (via email of schriftelijk) beoordeeld. 

2. SEP v.o.f. hanteert in de maanden juli en augustus een aangepast zomerrooster. 

3. leder lid, met een abonnement voor l x per week heeft het recht om binnen 3 maanden zijn/haar verzuimde les(sen) in te 

halen. 

4. SEP v.o.f. behoudt zich het recht om het lesrooster tussentijds aan te passen. Het actuele lesrooster is altijd te vinden in 

de app, op de internetsite seponline.nl of is verkrijgbaar in printvorm aan de balie. 

 

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID 

1. Het lid sport op eigen risico. SEP v.o.f. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures of overlijden. 

2. Evenmin kan SEP v.o.f. aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging van sportkleding en/of persoonlijke 

bezittingen. 

3. Door ondertekening van het inschrijfformulier ontheft het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijke 

vertegenwoordig(st)er, SEP v.o.f. van elke aansprakelijkheid ter zake. 

 

 

 

- sla blad om - 



 

 

 

 

LESGELDEN 

1. Betaling van het (maandelijkse) lesgeld is alleen mogelijk via automatische incasso. 

(Incassant ID SEP v.o.f.: NL20ZZZ171184670000) 

2. Bij de start van een lidmaatschap in een lopende maand dient het lid het pro-rato gedeelte aan de balie contant of per 

pin te voldoen. 

3. Per keer dat het lesgeld te laat wordt voldaan (of gestorneerd), wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht 

per factuur post. 

4. SEP hanteert eenmalige startkosten van € 10,00 bij inschrijving.  

5. Leerlingen van het basisonderwijs (tot de maximale leeftijd van 12 jaar) en voltijd studenten hebben recht op 10% korting 

van het lesgeld. 

6. Bij meerdere leden uit één gezin, vanaf het tweede lid 10% korting op het lesgeld. Vanaf 65 jaar geldt ook een korting 

van 10%. Ook 10% korting bij betaling van het abonnementsgeld ineens voor de gehele contractperiode (alleen 

jaarlidmaatschappen). 

7. Het is niet mogelijk gelijktijdig gebruik te maken van meerdere kortingsregelingen (m.u.v. jaarbetaling in één keer). 

8. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, zijn voor 

rekening van het desbetreffende lid c.q. wettelijk vertegenwoordig(st)er. 

9. SEP v.of. heeft het recht de voorwaarden en lesgelden tussentijds aan te passen. Hiervan worden de leden via de 

nieuwsbrief (email) en het informatiebord in ons centrum op de hoogte gebracht. 

Ingangsdatum van dit reglement: 1 november 2022 

(deze vervangt alle voorgaande versies) 
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