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Inschrijfformulier Gymclub Schuytgraaf 
 

 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling in gymlessen voor peuters en/of kleuters. 
 
Graag vragen wij u om het formulier in te vullen en te retourneren (dat kan per 
post, gescand per e-mail of afgeven).  
Alleen bij ondertekening en inleveren van het inschrijfformulier wordt uw 
inschrijving verwerkt. 
 
 
 
Naam ouders:  ___________________________________________________________ 
 
Naam kind:  _______________________________________________________  j/ m 
 
Geboortedatum: (DD-MM-JJJJ) ________________________________________________  
 
Adres: ___________________________________________________________ 
 
Postcode: ___________________________ Plaats: __________________________ 
 
E-mail:  ___________________________________________________________ 
 
Telefoon 1: ___________________________________________________________ 
 
Telefoon 2:  ___________________________________________________________ 
 
 
Datum:  ___________________ 
 
 
 
 
Bovengetekende gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn, die zijn bijgevoegd per 
mail.  
Door ondertekening verplicht ik mij de verschuldigde contributie vooraf (per periode) te voldoen tot aan 
schriftelijke opzegging, met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand (voor de 1ste) per mail. 
Ook ga ik akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens 
 
Correspondentie en postadres: 
Gymclub Schuytgraaf 
Koperslagersveste 9, 6846BE te Arnhem, ericakees@planet.nl 
bankrekening: NL65 KNAB 0603 850 022 
Tel 06-53 61 32 38 / 026-38 107 32 - KvK 55106609 

Handtekening ouder/verzorger:  
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Algemene voorwaarden 
 

1.  De contributie voor de peuter- / kleutergym is: 

 Peutergym: € 4,- per les. Kleutergym: € 5,- per les. 

2.  Betaling via ontvangen factuur.  
Per periode van 3 maanden ontvangt u een factuur: op NL65 KNAB 0603 850 022 ten 
name van: GYMCLUB Schuytgraaf te Arnhem onder vermelding van: 
het factuurnummer en naam kind.  
 
Betaalperioden:  
Periode 1: september/oktober/november/december  
Periode 2: januari/februari/maart  
Periode 3: april/mei/juni.  
Indien u niet op tijd betaald kan er gebruik worden gemaakt van een incassobureau, de 
kosten die hier uit voortvloeien worden bij u in rekening gebracht. 
 

3.  Leeftijd voor peutergym is vanaf 3 jaar, de leeftijd voor kleutergym is vanaf 4 jaar. 
 

4.  Door inzending van het digitale inschrijfformulier gaat u akkoord met deze Algemene 
Voorwaarden en bent u verplicht de contributie te voldoen na bevestiging van de 
“uitnodiging” om te starten. De factuur ontvangt u per periode. 
 

5.  U bent verplicht wijzigingen in uw persoonlijke gegevens schriftelijk door te geven (denk 
aan: telefoonnummer, (email)adres, rekeningnummers, etc.).  
Berichten via WhatsApp worden niet in behandeling genomen. 
 

6.  De contributie wordt vooraf betaald voor één periode. Bijvoorbeeld: U heeft betaald voor 
periode 3 en op 17 april zegt u op. Uw kind mag de maand mei nog gymmen en stopt m.i.v. 
1 juni. De contributie voor de maand juni krijgt u retour. 
 

7.  De opzegtermijn is één maand. U dient schriftelijk op te zeggen vóór de 1ste van de maand. 
U ontvangt een bevestiging dat het abonnement wordt stopgezet. Het gymabonnement 
stopt niet automatisch aan het einde van een seizoen, maar wordt stilzwijgend verlengd. 
 

8.  Indien uw kind niet aanwezig kan zijn bij 1 of meerdere lessen, blijft de contributie 
onveranderd. Mocht u kind langdurig niet aanwezig kunnen zijn wegens ziekte, kunt u 
contact opnemen met Gymclub Schuytgraaf. Er kunnen dan regelingen worden getroffen. 
 

9.  Wanneer uw kind overstapt van peutergym naar kleutergym binnen een periode, dan 
verandert de contributie pas met ingang van de nieuwe periode. Bijvoorbeeld: Uw kind 
wordt 4 jaar in oktober (in periode 1) en stapt over naar de kleutergym. De contributie 
wordt dan aangepast in periode 2 (januari t/m maart). 
 

10.  Indien de gymles door overmacht niet doorgaat, wordt de contributie niet aangepast. 
Uiteraard wordt er naar vervanging gezocht. 
 

11.  Er is geen gym in de periode van 1 juli tot 1 september. De gymlessen starten op de eerste 
zaterdag in september van het nieuwe schooljaar en lopen door tot 1 juli van dat schooljaar. 
Indien deze datum wijzigt, wordt dit vermeld op de website. 

 
12.  In schoolvakanties gaan de lessen niet door, de contributie is hierop aangepast. 

We houden rekening met de vakanties van regio Zuid (Arnhem). 
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13.  De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door Gymclub 
Schuytgraaf worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de 
overeenkomst binnen 1 maand na het ontvangen van het nieuwe contributie 
tarief op te zeggen indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren. 
 

14.  Gymclub Schuytgraaf heeft een aansprakelijkheidsverzekering.  
 
Gymclub Schuytgraaf sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en 
hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt 
gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. 
 
De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Gymclub Schuytgraaf. Gymclub 
Schuytgraaf aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei 
schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid dan wel schade, verlies of 
diefstal van eigendommen van het lid. 
Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie. 
(De ouders/verzorgers van) het lid dienen zich zo nodig zelf te verzekeren indien 
nodig tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren 
Gymclub Schuytgraaf indien deze hierop wordt aangesproken. 

 
 


