Mutatieformulier
Verzoek tot wijziging van les of N.A.W. gegevens

Personalia lid:
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres Straat en huisnr.:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

MOET gewijzigd worden in: (alleen invullen wat van toepassing is)
Adres Straat en huisnr.:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Lid gaat per direct naar de volgende lessen/training
Groep

Trainer Dag

Tijd

Senioren Dames 1

GK

Maandag

19:00 – 20:00

Senioren Dames 1

GK

Woensdag

19:00 – 20:00

Trimmers 1

EK

Maandag

19:45 – 21:00

Trimmers 2

EK

Maandag

20:30 – 21:45

Turnen/Gym

MW

Woensdag

16:30 – 18:00

Turnen Wedstrijd Groep

MW

Vrijdag

17:30 – 20:00

Turnen Combi

MW

Woensdag + Vrijdag

Selecteren

Mutatieformulier
Verzoek tot wijziging van les of N.A.W. gegevens

Voor wijziging van lessen of trainingen dient altijd een nieuwe machtiging voor automatische incasso
te worden afgegeven.

Ingangsdatum wijziging/nieuwe incasso:
Machtiging per:

Maand / Kwartaal

Gezinskorting van toepassing:

Ja / Nee

(doorhalen wat NIET van toepassing is)
(doorhalen wat NIET van toepassing is)

IBAN nummer:
Naam rekeninghouder:
Handtekening rekeninghouder:

Toelichting
Contributieberekening
Bij de berekening van de contributie gaan we er van uit dat elk lid elk lesuur
waaraan hij/zij deelneemt betaald.
Indien er meerdere gezinsleden lid zijn van LUCTOR ET EMERGO, dan ontvangt u een korting van 25% op
de contributie voor het tweede lid, het derde lid enz.
Automatische incasso
De contributie moeten worden voldaan per vooruitbetaling en per automatische incasso.
Dit gebeurd per maand of per kwartaal, afhankelijk wat u op de voorzijde van dit formulier heeft
aangegeven.
Contributie per maand
Senioren
Trimmen/Gym

€ 16,45
€ 16,45

€ 49,35
€ 49,35

Turnen/Gym (1,5 uur)
Turnen Wedstrijd Groep (2,5 uur)
Turnen Combi (4 uur)

€ 18,95
€ 25,15
€ 44,65

€ 56,85
€ 75,45
€ 133,95

Lesuur
De opgegeven lestijden zijn incl. het klaar zetten en opruimen van toestellen of andere hulpmiddelen die
tijdens de lessen gebruikt worden.
LUCTOR ET EMERGO verwacht van elk lid, dat hij actief mee helpt met het klaarzetten en opruimen van
de toestellen en andere hulpmiddelen.

