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www.apwc.nu
info@apwc.nu

INSCHRIJFFORMULIER
Voornaam*:
Achternaam*:
Adres*:
Postcode*:

Plaats*:

Telefoonnr*:

Mobiele nr*:

Geboortedatum*:

Man/vrouw*

Emailadres*:
Ik weet van de lessen via:
*verplicht in te vullen velden

Ik schrijf mij in voor:
O

Gelukkig word ik oud*

maandag 9.30 -11.00 uur

€ 35,- per kwartaal (minimaal 10

lessen)

O

Hiphop Dance* gevorderd maandag 18.30 – 19.30 uur

€ 35,- per kwartaal (minimaal 10

lessen)
maandag 17.30 – 18.30 uur

€ 25,- per kwartaal (minimaal 10

35+ voetbal

vrijdagavonden nader te bepalen

€ 50,- per jaar (8 x spelen)

O 45+ voetbal

vrijdagavonden nader te bepalen

€ 50,- per jaar (8 x spelen)

O Hiphop Dance* beginner
lessen)

O

* Kruis aan wat van toepassing is

Begindatum activiteit:

Automatische incasso
prijs zie hierboven

Ik (ouder/verzorger van _________________________________ )
machtig APWC tot nadere uitschrijving om het verschuldigde lidmaatschapsgeld af te schrijven van:

Banknummer:

t.n.v. :

Ik heb de algemene voorwaarden (z.o.z.) gelezen en ga hiermee akkoord.

Handtekening:

Datum:

Inleveren bij de docent/trainer

Algemene voorwaarden activiteiten bij APWC
1 Algemeen
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van deelnemers bij activiteiten
van APWC.

1.2

Onder APWC wordt verstaan de accommodatie van APWC of het terrein waarop APWC haar
activiteitenaanbod uitvoert.

1.3

APWC heeft het recht met opgave van reden(en) de toegang tot de accommodatie te weigeren, of
personen uit de accommodatie te verwijderen.

1.4

Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van
APWC of door de APWC gehuurde of gebruikte zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden.

1.5

Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan
buitenstaanders of in schrift verspreiden.

2 Inschrijving/uitschrijving en betalingen
2.1

Zowel inschrijving als uitschrijving voor activiteiten bij APWC dient schriftelijk per brief of per mail te
geschieden. Mondelinge uitspraken zijn niet bindend.

2.2

Lesgeld dient betaald te worden via automatische incasso. Het abonnement zal na de betaalperiode (
bijv. kwartaal) stilzwijgend worden verlengd.

2.3

Bericht van uitschrijving dient schriftelijk voor het eind van de huidige betaalperiode binnen te zijn. Bij
latere uitschrijving is restitutie van lesgeld niet meer mogelijk.

2.4

Uitschrijving is alleen rechtsgeldig na schriftelijke bevestiging van de uitschrijving door APWC.

2.6

Alleen bij langdurige ziekte kan in overleg met APWC het abonnement tijdelijk worden stopgezet.
Afwezigheid wegens ziekte dient dan wel direct te zijn gemeld.

2.7

Bij tijdelijk stopzetten van het abonnement zal binnen 6 maanden contact met de activiteitencoördinator
of docent bij APWC moeten worden opgenomen.

2.8

Na 6 maanden van afwezigheid zonder berichtgeving zal een automatische uitschrijving het gevolg zijn.

2.9

Terugkomst na tijdelijk stopzetten van het abonnement moet vooraf schriftelijk worden gemeld aan
activiteitencoördinator of docent bij APWC.

3 Gevolgen van niet-betaling
3.1

Indien voor een activiteit verschuldigde bedragen geheel of gedeeltelijk niet betaald zijn, is APWC
bevoegd de deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten en toegang tot de activiteiten bij APWC
te ontzeggen. De deelnemer blijft verplicht om het verschuldigde bedrag te voldoen.

3.2

In geval van niet-betaling is het verschuldigde bedrag direct ineens opeisbaar.

3.3

APWC is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die
door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen.

4 Aansprakelijkheid
4.1

Het betreden van de accommodatie van APWC en het deelnemen aan de lessen of andere activiteiten
geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer.

4.2

APWC is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan
de lessen dan wel andere activiteiten bij APWC of als gevolg van het verblijf in de accommodatie van
APWC.

4.3

APWC kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.

4.4

Bezoekers die roerende of onroerende zaken van APWC hebben beschadigd, moeten deze schade
volledig aan APWC vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van
hen voor het geheel verantwoordelijk.

