
SPORTSCHOOL RAMIREZ 
www.sportschoolramirez.nl      lidmaatschap@sportschoolramirez.nl 

 
LIDMAATSCHAPOVEREENKOMST 

GEEN INSCHRIJFGELD – GEEN ADMINISTRATIEGELD 

 

VOORNAAM: NAAM:    M/V 

ADRES: HUISNR: POSTCODE:             

WOONPLAATS: GEBOORTEDATUM: 

TELEFOON: MOBIEL: 

IBAN: E-MAIL 

VOOR & ACHTERNAAM OUDER / VOOGD:  

GEBOORTEDATUM OUDER / VOOGD:  
 

⃝ 1ste kind   ⃝ 2de kind  ⃝ 3de kind  ⃝ 4de kind (traint gratis mee) 

1 keer per week  2 keer per week  Onbeperkt sporten 

⃝ 
Jiu Jitsu of 
BJJ of 
Judo 

€60,00  ⃝ 
Jiu Jitsu en/of 
BJJ en/of 
Judo 

€80,00  ⃝ Alle sporten €100,00 

⃝ Tuimeljudo €50,00  ⃝ Tuimeljudo €70,00  ⃝ 
 
Tuimeljudo 
 

€90,00 

 

LET OP: Bondsgeld voor Judo en Jiu Jitsu dien je zelf te voldoen via de bond, voor vragen kunt u mailen naar lidmaatschap@sportschoolramirez.nl  

 

Lidmaatschap en Contributie Sportschool Ramirez  

De contributie betreft enkel het gekozen lidmaatschap. 

Alle schoolvakanties, behouden uitzonderingen, geen trainingen.  

De lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie maanden en wordt behoudens opzegging telkens stilzwijgend met drie maanden 

verlengd.  

De contributie inning geschiedt altijd via een automatische incasso per kwartaal, dit gebeurd op de eerste van de maand bij de start van een nieuw kwartaal. 

Tijdens de schoolvakanties wordt de contributie doorbetaald, aangezien de contributie berekend is op een jaar bedrag.  

Sportschool Ramirez behoudt zich het recht voor contributies tussentijds te verhogen of te verlagen.  

Contributie achterstanden dienen binnen 7 dagen en anders uiterlijk voor de laatste dag van de maand voldaan te zijn.  

Bij betaling anders dan via automatische incasso of bij stornering wordt, ongeacht de reden, per kwartaal € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.  

Bij contributie achterstand ouder dan één maand kan toegang tot de training ontzegd worden.  

Bij betalingsachterstand is het gehele bedrag voor de nog resterende looptijd van de overeenkomst terstond opeisbaar.  

Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht.  

Men verklaart verandering van gegevens ingevuld op dit formulier onverwijld via email aan Sportschool Ramirez te melden.  

 

Beëindiging van de Lidmaatschapsovereenkomst  

De leraar is niet in staat dit te behandelen aangezien de lidmaatschapsovereenkomst met Sportschool Ramirez wordt aangegaan.  

Opzeggen dient per email aan lidmaatschap@sportschoolramirez.nl gemaild te worden.  

De lidmaatschapsovereenkomst kan en wordt om geen enkele reden tijdelijk stopgezet.  

Restitutie van lidmaatschapsgelden is niet mogelijk bij beëindiging van de lidmaatschapsovereenkomst.  

Door het ondertekenen dezes verklaart ondergetekende alles gelezen en begrepen te hebben en verklaart zich akkoord met bovenstaand 

lidmaatschapsovereenkomst en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportschool Ramirez om van zijn/haar bankrekening bedragen af te 

schrijven wegens de lidmaatschapsgelden per kwartaal. 

 

Naam Leerling  Naam Ouder / Voogd  Datum 

Handtekening  Handtekening  Plaats 

 

http://www.sportschoolramirez.nl/

