
CAH Sports Kickboxing Heerenveen 
 

* verplicht in te vullen 

Inschrijfformulier CAH SPORTS 

 

 

Persoonlijke gegevens: 

Voornaam* 

Achternaam* 

Adres* 

Postcode* 

Woonplaats*  

Geboortedatum*  

Email adres*  

Telefoonnummer*  

-18 Telefoonnummer Vader*  

-18 Telefoonnummer Moeder*  

  

Abonnement:* 

 

                        

                      

                                  

     

 

Selectie 

1 jaar 

     Jeugd (t/m15 jr) - 4 x pw (incl. zaterdag)  

     Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 4 x pw (incl. zaterdag)  

 

2 jaar 

     Jeugd (t/m15 jr) - 4 x pw (incl. zaterdag)  

     Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 4 x pw (incl. zaterdag)  

 

Bedragen zijn per maand, excl éénmalig €15 inschrijfgeld (incl. T-shirt CAH Sports) 

Ik wil graag een T-shirt ontvangen in maat:*  

 

€ 30 

€ 40

€ 35 

€ 45 

€ 50 

€ 55

€ 45 

€ 50

€ 25 

€ 35

€ 30 

€ 40 

 

Jeugd (t/m15 jr) - 1 x pw 

Jeugd (t/m15 jr) - 2 x pw 

Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 1 x pw  

Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 2 x pw 

 

 

Jeugd (t/m15 jr) - 1 x pw 

Jeugd (t/m15 jr) - 2 x pw 

Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 1 x pw 

Volwassenen (16 t/m 99 jr) - 2 x pw 

 

1 jaar                                                                            2 jaar 



CAH Sports Kickboxing Heerenveen 
 

* verplicht in te vullen 

Betaalgegevens: 
 
Rekeningnummer (IBAN)*  

Naam rekeninghouder* 

 

     Ik ga akkoord met een maandelijkse incasso voor de duur van het door mij gekozen abonnement* 

     Ik ben er van op de hoogte dat na afloop van het abonnement deze stilzwijgend maandelijks wordt 

verlengd* 

     Ik ben er van op de hoogte dat de opzegtermijn 1 maand is (pas na afloop van het abonnement)* 

 

 

Aanvullende informatie: 
 
Heeft u of uw kind lichamelijke of geestelijke beperkingen waar wij rekening mee moeten houden?* 

     Nee  

     Ja, namelijk:  

 

Gebruikt u of uw kind medicijnen waar wij rekening mee moeten houden?* 

     Nee  

     Ja, namelijk:  

 

Bent u of uw kind wel een weggestuurd of geweigerd bij een andere sportvereniging?* 

     Nee  

     Ja, omdat:  

 

CAH Sports maakt tijdens trainingen en wedstrijden filmpjes welke voor promotiedoeleinden op internet 

geplaatst worden, heeft u daar bezwaar tegen?* 

     Nee  

     Ja, omdat:  

 

     Ik ben er van op de hoogte dat bij het ontdekken van diefstal en vernieling het lid per direct wordt 

geschorst tot nader te bepalen handelen. Uiteraard wordt er aangifte gedaan bij Politie* 

 

     Ik ben er van op de hoogte dat bij het ontdekken van pesterijen, racistische uitspraken en (ongewenste) 

intimidatie het lidmaatschap per direct wordt stop gezet en het lid wordt uitgeschreven. Deze dient het 

resterende bedrag tot einde contract in één keer te betalen* 

 

     Ik ben op de hoogte van de regels in het reglement* 
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Tot slot: 

• CAH Sports is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures die tijdens Trainingen en/of 

wijdstrijden opgelopen worden. Deelnemen is geheel op eigen risico.  

  

 

• CAH Sports vind ontucht op wat voor manier onacceptabel! Als u of uw kind iets hoort of 

ziet bent u ten aller tijden verplicht dit aan ons te melden. Alleen zo houden wij het sporten 

veilig voor iedereen! 

 

 

Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum ondertekening* 
 
 
Handtekening (-18 van ouders of voogd)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dojo 1  
Gymzaal OSB de Optimist 

Barten 11   
Heerenveen 

  
(Selectie) Dojo 2  

Sportstad Heerenveen  
Abe Lendstra Boulevard 23-Q  

8448 JA   
Heerenveen  

CAH Sports 
Clifford (coach) 
Nancy (trainer) 
Rocco (trainer) 
 
 
0617644610  
www.cah-sports.nl  
www.ready2fight.nl (shop) 
cah.sports.heerenveen@gmail.com 
 

 

http://www.cah-sports.nl/
http://www.cah-sports.nl/
http://www.cah-sports.nl/
http://www.ready2fight.nl/

