- Aanmeldformulier sport bij SVR –
Sportseizoen 2019 - 2020
Sport:
A: Conditietraining Op Muziek (COM)
B: Body Fit
C: Dance Fun
D: Body en Mind (Clinic)

Kosten:
€ 170,- per jaar (= 10 maanden)
€ 170,- per jaar (= 10 maanden)
€ 170,- per jaar (= 10 maanden)
€ 50,- (voor 10 lessen)

Waar: in de Meerkant. Wanneer:
maandag van 10.30-11.30 uur
dinsdag van 19.30 – 20.30 uur
dinsdag van 20.30 – 21.30 uur
donderdag in overleg

Hierbij geef ik mij met ingang van ___/___/___ op als lid van de SVR voor deelname aan de sport A/B/C/D*waarvan
de lessen op ___ dag van ___uur tot ___ uur plaatsvinden.
* Omcirkelen wat van toepassing is.

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… M/V
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………………. Plaats: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoon (Mobiel): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email adres: (verplicht)………………………………………………………………………………...................................................................
Geboorte datum: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informatie:
• Elke 2e sport die een sporter beoefent bij de SVR geeft recht op 50% korting op de minst dure sport (met
uitzondering van de clinic). Elk 4e gezinslid sport gratis.
• Facturen worden per email/per post verzonden/uitgedeeld.
• U sport 10 maanden, tijdens (lagere) schoolvakanties is er geen les.
• U ontvangt een jaarfactuur bij ingang van het sportjaar (begin van het schooljaar), tenzij u later instapt, dan
krijgt u een factuur tot het einde van het sportjaar (schooljaar).
• De factuur moet in 1 keer betaald worden, tenzij anders per mail is afgesproken met de secretaris, Doeska
Birkhoff.
• Het formulier graag inleveren door te mailen naar info@sv-rijnsaterwoude.nl of op te sturen/in te leveren bij
de Secretaris SVR, Herenweg 175B, 2465 AH, Rijnsaterwoude.
• Opzeggen kan alleen per mail naar info@sv-rijnsaterwoude.nl Er zijn 2 opzegmomenten; vóór 1 januari en
vóór 24 augustus.
Datum:

Handtekening: (bij minderjarigheid te ondertekenen door ouder/verzorger)

__/__/____

…………………………………………………………………………………………………………………………
update 24-07-2019

Facebook: facebook.com/SportverenigingRijnsaterwoude
Email: info@sv-rijnsaterwoude.nl
IBAN: NL97INGB0003901457

Website: www.sv-rijnsaterwoude.nl
Telefoon: 06-24984139

