PB 78, Mortensrud
1215 Oslo
Konto 1602 41 19738

Kontaktperson:
Nils-Petter Wold
Mobil 920 10 108

Troll Karateklubb
Bushido

Bruk blokkbokstaver:
Fornavn / mellomnavn

Etternavn

Født

Adresse

Postnr.

Kjønn
(gutt/jente)

Høyde i cm

Kryss av for treningssted :

Tlf. privat

Sport & Mosjon

Poststed

Mobil

E-post

Mortensrud

Bjørndal

Fylles ut av Troll Karateklubb Bushido / CMS:
Reg. Troll dato/sign instruktør

Treningsavgift

Forbundsavgift

Første betalingsdato

Innmeldt CMS

Medlemsnr.

15.__ .__
Treningsavgift : Barn 8-12år kr. 300,- pr. mnd. / Ungdom 13-17år kr 350,- pr. mnd. / Voksen 18 og eldre, kr. 400,- pr. mnd.
Dette inkluderer også forbundsavgiften og forsikringer.
Treningskontrakt:
- Medlemskapet er tegnet for en periode av 6 måneder.
- Avtalegiro er tegnet for en periode av 6 måneder.
- Ingen innbetalte treningsavgifter vil bli refundert.
- Medlemmet er selv ansvarlig får å være hensiktsmessig skikket til å
benytte treningstilbudet. Gjennom medlemskapet i klubben, får du
automatisk krav om forsikring gjennom Norges Kampsport Forbund.
Klubben er også medlem av stilartsorganisasjon som sikrer tilgang til
høyt kvalifiserte instruktører for svartbeltegradering.

- Ved sykdom som kan dokumenteres med legeattest kan
sykdomsperioden benyttes etter avtaletidens utløp.
- Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som
klubben gir og de regler som gjelder i klubben.
- Misbruk av karate fører til utvisning fra klubben.
- Medlemskapet er personlig, og kan ikke overdras.
- Klubben forbeholder seg retten til å holde stengt på søndager,
helligdager og lignende, samt ha innskrenket åpningstider i
skoleferiene. Vi forbeholder oss retten til endring av
åpnings- og treningstidene.
- Trekk fra betalers konto som måtte bli avvist pga. manglende
dekning eller lignende, gir klubben rett til å heve kontrakten
og kreve inn restbeløpet. Ved innkreving av utestående
beløp påregnes det et innkrevingsgebyr på kr. 30,- pr.
innkreving.
- Den 15. i hver måned belastes avtalte oppgitte bankkonto
med det månedlige beløp som avtalt ovenfor.

- Kontrakten løper videre for hvis vi ikke har mottatt skriftlig oppsigelse
innen 1 måned før kontrakttidens utløp. Etter 6 måneder er man
bundet til oppsigelsesmåneden pluss 1 måned.
- Oppsigelsen må sendes skriftlig pr. post eller faks til Cash
Management Security AS. Fullmaktens beløpsgrense er satt til kr.
800,-. Trekkbeløpet kan justeres etter årsmøtevedtak og varsel fra
klubben.
- Klubben fraskriver seg ansvar for skade på utstyr og personer.
- Ved for sen betaling eller brudd på kontrakten vil restbeløpet umiddelbart forfalle til betaling, det vil også kunne påløpe
forsinkelses-renter jf. forsinkelsesrente loven, samt utenrettslig inndrivelseskostnader i medhold av forskrifter til inkassoloven,
tvangsfullbyrdelsesloven og tvistemålsloven ved eventuelle senere tvangsfullbyrding. For innkreving av treningsavgiften benytter
klubben Norges Kampsport Forbunds samarbeidspartner Cash Management Security AS.
- Alle spørsmål vedrørende betaling rettes til :

Cash Management Security AS, PB 94 3320 Vestfossen, tlf. / faks 32 25 06 70 / 32 75 76 11.
- Inndrivelse uten søksmål overensstemmende med tvangsfullbyrdelsesloven §7-2 punkt a) vedtas. Varsel etter samme lov § 4-18 sendes
meg på oppgitte adresse. Jeg samtykker i at utleggsforretning holdes i overensstemmelse med tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7, hvor enn
mine formuesgjenstander måtte befinne seg.

Jeg ønsker å betale undervisningen med AvtaleGiro, og har gjort meg kjent med avtalevilkårene.
Mottaker
Troll Karateklubb Bushido

Mottakers konto
1602 41 19738

Beløpsgrense pr. betaling
Er satt til kr. 800,- pr. betaling.

Belast mitt konto nr.
KID-nr.
Bruk blokkbokstaver

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr:

Sted/dato:

Underskrift:

Poststed:

