AIHATO – Inschrijfformulier
Sporter:
Voornaam

____________________ Achternaam

___________________
Pasfoto
verplicht

Gemachtigde/voogd:
Voornaam

____________________ Achternaam

___________________

Straatnaam

____________________ Huisnummer

___________________

Postcode

____________________ Plaats

___________________

Geb.datum.

____________________ E-mail

___________________

Tel.nummer

____________________ IBAN-rekeningnummer

________________________________________

De leskosten worden automatisch geïncasseerd. Bij inschrijving dient éénmalig een bedrag van € 12,50 te worden voldaan
voor administratiekosten. Dit wordt samen met de eerste maand lesgeld geïncasseerd.
Naast een maandabonnement bieden wij de mogelijkheid aan van een rittenkaart voor 10 losse lessen. Een AIHATOstrippenkaart voor 10 lessen kost € 80,00 (LET OP! 4 maanden geldig). Voor een strippenkaart gelden geen
administratiekosten. De strippenkaart is op de sportschool verkrijgbaar.
Alle sportoefeningen bij sportschool AIHATO gebeuren op eigen risico. De sportschool is niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal en/of schade. Om uw sporten hier zo plezierig en veilig mogelijk te laten
verlopen, is het belangrijk dat u bij de trainer aangeeft of we rekening moeten houden met eventuele lichamelijke klachten.
Opzegging geschiedt uitsluitend via e-mail naar finance@aihato.nl, met een opzegtermijn van 1 maand.
(14 jaar en ouder) Hierbij schrijf ik me in bij sportschool AIHATO en machtig ik sportschool AIHATO om de
kosten van € 30,00 per maand af te schrijven van het hierboven genoemde rekeningnummer.
(t/m 13 jaar) Hierbij schrijf ik me in bij sportschool AIHATO en machtig ik sportschool AIHATO om de kosten
van € 20,00 per maand af te schrijven van het hierboven genoemde rekeningnummer.
Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om als lid van Gracie Barra Groningen mee te trainen voor €20,00 per
maand (Let op: dit geld alleen voor leden van Gracie Barra Groningen. Geen inschrijfadministratiekosten)
Ik maak graag gebruik van de strippenkaart voor 10 losse lessen (€ 80,00).

Datum:

Handtekening:

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onderstaande trainers, of mail uw vraag naar info@aihato.nl
MMA
PT/Groepslessen/Jeugd
Thaiboksen gevorderdern
Thaiboksen recreanten

AissaAllaui (06-18193727)
Hafid Koubaa (06-28737778)
Tobias Eijgelshoven (06-10304476)
Maurice den Brok (06-41180262)

Informatie:
Sportschool AIHATO

KvK nr.: 51517132 Hoornsediep 153, 9727 GH Groningen

Bankrekening nr.: NL64 ABNA0628793081

