
Inschrijfformulier Fightclub-Rotterdam 

 

Naam   :                                                           

Voornaam  :                                                           

Adres   :                                                           

Postcode/Woonplaats :                                                           

Tel. Nummer  :                                                           

Email   :                                                           

Geboorte datum :                                                           

Geboorte plaats :                                                           

 

Inschrijving voor de sport:                                                        

 

De ondergetekende(n) en de stichting verklaren vervolgens voor wat het wederzijdse rechten en plichten 

uit de overeenkomst betreft, te zijn overeengekomen volgt. 

Artikel 1 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Beide partijen hebben het recht de onderhavige overeenkomst op te zeggen en te doen eindigen, doch 
zulks uitsluitend: 

a. Bij aan de contractpartner geadresseerde brief, en 
b. Tegen de eerste dag van enige maand,en 
c. Met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand, welke bij inschrijving 

dient te worden voldaan. 
 

Artikel 2 
Het lesgeld bedraagt €____ Per maand / Per jaar. En dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, 
vallende voor de eerste maal op de datum van aanvang van de sportcursus en vervolgens op de eerste 
werkdag van iedere maand / jaar. 
 
Artikel 3 
Afwezigheid van de cursis(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontheft ondergetekende(n) 
niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor de ondergetekende(n) 
niet het recht op enige vermindering van het lesgeld noch op enige tegenvorderingen hoe ook genaamd 
en te welken titel ook, zelfs niet ingeval van ziekte van de cursist(e). 
 
Artikel 4 
Indien het verschuldigde lesgeld niet stip op de vervaldag wordt voldaan zal zonder enige sommatie of 
ingebrekestelling voor ondergetekende(n) de verplichting ontstaan aan de stichting te voldoen: 

a. 1% rente per maand of gedeelte daarvan over het niet tijdig betaalde bedrag van het lesgeld, te 
rekenen sedert de vervaldag: 

b. Alle buitengerechtelijke kosten van incasso en rechtskundige bijstand in de ruimste zin, welke 
kosten zullen bedragen minimaal 20% van het opeisbare bedrag van het lesgeld- met een 
absoluut minimum van €30,00 vermeerderd met de omzetbelasting over deze kosten 



Artikel 5 
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbiij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal/zullen 
ontvangen uitsluitend voor eigen risico en dat schade ten gevolge van enig letsel of ongeval van welke 
aard en door welke oorzaak ook of tijdens de lessen door welke oorzaak ook opgekomen aan 
ondergetekende(n) of meer derden -al dan niet medecursist(en) volledig door hem/haar zelf zal worden 
gedragen. 
De ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten 
en aanspraken tot het instellen van enige actie tegen de stichting of de aan de stichting verbonden 
leraren wegens vergoeding van kosten, schade en interesse of anderszins als gevolg van enig ongeval of 
letsel tengevolge van sportbeoefening of tijdens de lessen door welke oorzaak ook ontstaan en aan wie 
ook opgekomen, en of wegens het in het onrede raken van de in de sportlokalen gebruikte en of 
achtergelaten sportkleding en voorwerpen en voorts de stichting en dezelve leraren te zullen vrijwaren 
van rechts - vorderingen en aanspreken van derden- al dan niet mede cursisten uit hoofde als 
vorenbedoeld. 
 
Artikel 6 
Voor zover dit formulier mede door minderjarige cursist(e) is ondergetekende, verklaart de mede 
ondergetekende, vade/moeder/voogd(es) van deze cursist(e) door ondertekening dezes de ten deze 
krachtens het tweede lid van artikel 234 van het Burgelijk Wetboek vereiste toestemming te verlenen en 
zijn hoofdelijke aansprakelijk als artikel 11 bedoeld te aanvaarden, en te weten en goed te keuren dat 
deze aansprakelijkheid blijft bestaan ook ingeval van meerderjarige cursist(e). 
 
 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend te              op               
 

 

Handtekening   Handtekening    Handtekening 

Cursist    Ouders/Verzorgers 

 

 


