
Sportcentrum Bruinsma 
Navolaan 32 – 9501 VJ Stadskanaal -Telefoon (0599) 61 11 78 - Fax (0599) 65 09 38 - E-mail info@bruinsmasport.nl 

Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals deze gedeponeerd zijn bij de K.v.K te Veendam. Sportcentrum Bruinsma 

Navolaan 32 9501 VJ Stadskanaal Inschr.nr. 02325333 

 

 

Inschrijfformulier /Overeenkomst 

ERKENNING 
Sportcentrum Bruinsma is aangesloten bij erkende sportorganisaties in Nederland. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Wij hebben een opzegtermijn van 1 maand 

• Aan – of afmeldingen kunnen alleen schriftelijk in behandeling worden genomen. 

• Het cursusgeld dient de eerste week van de nieuwe maand voldaan te worden. 

• Achterstallige cursusgelden worden met 10% rente en administratiekosten belast. Zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke 

kosten verbonden aan het innen zijn voor rekening van de betreffende cursist of zijn/haar wettelijk verantwoordelijke. 

• Het cursusgeld dient tijdens de vakanties en feestdagen doorbetaald te worden 

• Het Sportcentrum blijft tijdens de vakanties geopend. 

• Cursisten dienen te allen tijde de regels van het Sportcentrum in acht te nemen. 

• Op alle door Sportcentrum Bruinsma gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing 

AANSPRAKELIJKHEID 
Sportcentrum Bruinsma is zich niet aansprakelijk voor de kosten of schade die mochten ontstaan voor de cursist van het Sportcentrum in 

welke vorm dan ook. 

MINDERJARIGE CURSISTEN 
Personen tot 18 jaar kunnen uitsluitend als cursisten worden ingeschreven door hun ouder(s) of wettige vertegenwoordiger(s) 

 

ONDERGETEKENDE GAAT AKKOORD MET BOVENSTAANDE BEPALINGEN  

Lidnummer  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Naam en voorletter(s)  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Adres   :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Postcode en Woonplaats :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

E-mail   :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Telefoon   :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Geboortedatum  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Tak van sport  :………………………………………………………………..….…………..………….  Tarief:      ……………….…………… 

 

BETALINGSWIJZE:   Automatische betaling     Betaling aan de balie 

Ondergetekende verleend hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sportcentrum Bruinsma gevestigd: Navolaan 32 te Stadskanaal 

Om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening bedragen  af te schrijven of   wijzigen of   intrekking machtiging 

 

IBAN/Bankrekeningnummer  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Naam en Voorletters rekeninghouder :…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bedrag per maand:     ………………… Met ingang van :………………………………………………………………………………………........................... 

Ondergetekende verklaart zich hiermee akkoord 

Datum:  …… /…… / 20…  Handtekening cursist/ouder of wettig vertegenwoordiger:   …..…………………………….………………….. 



mailto:info@bruinsmasport.nl

