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De ondergetekenden, 

 

A. Bakker Sports Schagen vertegenwoordigd door Sander Bakker 

 

B. Voornaam __________________ Naam  ______________________________________________M/V 

  

 Adres  _________________________________________________________ Nr _______________ 

 

 Postcode __________________ Woonplaats ___________________________________________________ 

 

 Geb.datum __________________ Telefoon __________________________/________________________ 

 

 E-Mail  ______________________________________________________________________________________ 

  

 

Indien er sprake is van een minderjarig kind, hieronder de gegevens van de wettelijke vertegenwoordiger: 

 

B. Voornaam __________________ Naam  ___________________________________________________ 

 

 Adres  _________________________________________________________ Nr ________________ 

 

 Postcode __________________ Woonplaats ___________________________________________________ 

 

 Geb.datum __________________ Telefoon __________________________/________________________ 

 

 E-Mail  ______________________________________________________________________________________ 

 

   

  

 Locatie    , Bakker Sports Schagen 

 

 Sport ———————————— Dag ______________________  Tijd ___________________ 

  

 Lesgeld per maand   € _________________________ 

  

 Lesgeld t/m ______________            € _____________________ 

  

 Kleding ______________       € _____________________ 

  

           + _____________________ 

 

 Totaal te betalen        € _____________________  

  

 LET OP! U dient zelf de betalingen in de gaten te houden! 

Handelend voor zich zelf of voor een bovengenoemde minderjarige verklaart hierbij akkoord te gaan met de 

boven genoemde afspraken en het reglement van Bakker Sports Schagen.  

 

 

 Handtekening A     Handtekening B 

 

 

 

 

 Aldus overeen gekomen en getekend te Schagen       d.d. ___________________ 

 

 Betaald d.d. _________________   Bank    Ingevoerd d.d. __________________  

Komen het volgende overeen: 

Bakker Sports Schagen 

Fok 16 

1742 PD Schagen 

 

 06-43014412

 www.bakkersportsschagen.nl 

sander@bakkersportsschagen.nl 

 NL08ABNA0541073303  

 t.n.v. Bakker Sports Schagen 

KvK nummer. 50393499 



1. Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en moet voor de twintigste van de eerste maand van het  

 kwartaal betaald zijn. 

 

2. De betalingen dienen overgemaakt te worden op het hieronder vermelde rekeningnummer.  

 Er worden geen contanten aangenomen en lesgelden kunnen niet overgeheveld worden naar andere leden. 

 

3. Het abonnement wordt aangegaan voor 3 maanden. 

 Als bewijs van opzegging door B geldt een door, of namens A voor ontvangst getekend afmeldformulier. Er is  een 

 opzegtermijn van 1 maand. Dit bedrag wordt maandelijkse middels automatische incasso van uw opgegeven 

 bankrekeningnummer afgeschreven. 

 Dit afmeldformulier kunt u verkrijgen bij de docent en op de internetpagina. 

 

4.  Middels het formulier “Toestemming SEPA automatische incasso”geeft u schiltelijke toestemming tot afschrijving. 

 Deze dient ingevuld ingeleverd te worden voordat u aan de lessen deelneemt. 

 

5.  Het overeengekomen bedrag dient ook te worden betaald, indien de deelnemer om welke reden dan ook 

 aan enige les niet deelneemt, c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de accommodatie. 

 B verklaart hierbij nadrukkelijk, dat het hem/haar bekend is, dat zolang  de overeenkomst niet op de bij  

 artikel 3 voorgeschreven wijze is opgezegd, deze telkens met 3 maanden wordt verlengd en dat hij/zij  

 gehouden is de overeengekomen gelden aan A te voldoen. 

 

6. B onderwerpt zich aan de door A vastgestelde regels en te stellen regels en verklaart hierbij die regels te zullen 

 naleven, dit met het oog op de noodzakelijke orde en discipline. 

 

7. B verklaart hierbij dat het sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor  

 zijn/haar risico is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en al door hem/haar zelf gedragen zullen 

 worden. B verklaart hierbij reeds nu vooralsnog afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een  

 schade-actie tegen A totvergoeding van kosten en schaden, als gevolg van enig ongeval of letsel, 

 opgelopen tengevolge van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, alsook wegens het in het 

 ongerede raken van kleding en voorwerpen. 

 

8. B is gehouden tot stipte betaling van de A toekomende gelden. Bij niet tijdige betaling (zoals beschreven in artikel 

 1) van die gelden wordt eerst een schriftelijke herinnering verstuurd aan B. De kosten daarvan bedragen € 5.00. per 

 maand. 

 

9.  B verklaart, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, van de inhoud nauwkeurig kennis te hebben 

 genomen, en op heden een gelijkluidend afschrift daarvan te hebben ontvangen, en zich aan de bepalingen van 

 deze  overeenkomst te zullen houden. 

 

 

10. Bij Bakker Sports Schagen vinden  er voor de jeugdleden  

 gedurende de kerst-en zomervakantie geen lessen plaats! 

 

11. Bakker Sports Schagen kan te allen tijde de lestijden en locatie veranderen. 

 

I2. Iedere judoka van Bakker Sports Schagen dient tevens lid te worden van de Judobond Nederland. Het lid

 maatschap kunt u via jbn.nl in orde maken.  Verdere informatie over de inschrijving bij de JBN kunt u bij de leraar  

 verkrijgen. 

 

13. AVG De persoonlijke gegevens worden alleen gedeeld met derden waarmee een verwerkersovereenkomst 

getekend is. 

 

14. AVG Met toetreding tot de wedstrijdselectie geeft het lid toestemming om gegevens te delen met andere judo-

clubs uitsluitend met als doel gegevensverwerking voor het in poulen van de wedstrijdjudoka’s.  Foto’s en 

wedstrijduitslagen worden gedeeld op Instagram en op de besloten facebook pagina. 

 

Aansluit-

nummer 

van Bakker 

Sports 

Schagen bij 

de JBN: 

D5NJ26K 

Uw contract wordt altijd automatisch verlengd,  

tenzij u tenminste 1 maand voor het verlopen van 

het abonnement schriftelijk opzegt! 

Bakker Sports Schagen Fok 16, 1742 PDSchagen Telefoon 06-43014412 

Voor betalingen: ABN - AMRO nr. NL08ABNA0541073303 t.n.v. Bakker Sports Schagen 

Website: www.bakkersportsschagen.nl   E-mail: sander@bakkersportsschagen.nl 

KvK nummer. 50393499 


