INSCHRIJFFORMULIER
Naam

: …………………………………………………………………………………..

Voorletters

: ………. ………. Tussenvoegsel :…………………….

Voornaam

: …………………………………….

m/v

Telefoonnummer : …………………………/ Noodnummer:………………………
Bekend bij SWO : Ja / Nee.
Servicepas nr.

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

: ………………………………………..

Overige gegevens
Adres

: ……………………………………………………………………. nr. …………

Postcode

: ……….. …….

Geb. datum

: ………………………

IBAN. nummer
Email

: ……………………………....……… ……………………………………….
: ………………………………………………………. @ ………………………………..

Plaats

……………………………………………….

Ik meld mij aan voor
Cursus

:……………………………………….. Locatie:……………………………………..

Tijdstip

:……………………………………...

Datum proefles

: ………………………..

Uitstapje

: …………………………………………………………………………………………….

Overig

: …………………………………………………………………………………………….

Start: …………………

Aanvraag servicepas 2019 : Ja / Nee à € 15,00
Betaalwijze;
0 Via automatische incasso*
0 Via internet bankieren, uw pas wordt direct actief na overmaking van het
bedrag op ons rekeningnummer NL03INGB0001081807
Datum:
Handtekening deelnemer:

Met ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de SWO.
* Incassant ID NL76zzz411410840000
In te vullen door SWO

2019

klantnummer MvoWin

Algemene voorwaarden Stichting Welzijn Ouderen (SWO)
1. Aanmelden voor een servicepas, cursus, uitstapje of andere activiteiten kan
via de website www.swospijkenisse.nl , via een aanmeldingsformulier
verkrijgbaar bij de SWO of indien van toepassing bij de docent na het volgen
van een proefles.
2. Stichting Welzijn Ouderen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u
de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met 1 van onze
medewerkers of stuur een e-mail naar info@swospijkenisse.nl
3. Bij aanmelden van een cursus of uitstapje is de volgorde van aanmelding
bepalend voor deelname. Is de cursus of het uitstapje vol dan plaatsen we u
vrijblijvend op de wachtlijst.
4. U krijgt altijd een bericht of de cursus of uitstapje wel of niet doorgaat. Wij
streven er naar u uiterlijk 1 week van te voren op de hoogte te hebben
gebracht. Wanneer een cursus of uitstapje niet door gaat en u heeft ons
gemachtigd om automatisch te incasseren komt deze te vervallen voor
desbetreffend uitstapje of cursus.
5. De SWO behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren voor een
activiteit, cursus of uitstapje wanneer zij van mening is dat het ten koste gaat
van de veiligheid of gezondheid van u of andere deelnemers. Dit op advies van
docent, arts of beroepskracht SWO.
6. Opzeggingen kunnen per post of email verstuurd worden naar de SWO.
Opzeggen kan niet bij de docent of begeleider. Bij opzeggen dient u rekening
te houden met een opzegtermijn van 1 kalender maand. Gerekend van de 1e
van de maand. Tijdelijk onderbreken van de activiteit of cursus is zonder door
betalen van de contributie niet mogelijk. Wanneer u door ziekte of een
blessure tijdelijk uit de roulatie bent kunt u in overeenstemming met de
beroepskracht een regeling treffen.
7. Uitzondering op bovenstaande punt 5 is wanneer u deelnemer bent van de
bowling. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de bowling voor een periode
van ten minste één maand, indien zij voor een langere aaneengesloten
periode op vakantie gaan. Deze periode wordt niet in rekening gebracht, mits
de vakantie een maand van tevoren voor de 1ste van de maand wordt
doorgegeven aan de SWO. Zodat dit gemeld kan worden aan de vrijwilligers
die belast zijn met de indeling van de banen en de financiële administratie van
de SWO.
8. Betalen kan via een automatische incasso of via internet bankieren. .
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9. Wanneer u deel neemt aan een bewegingsactiviteit of de cursus Engels volgt
gaat u automatisch over naar het nieuwe seizoen. Wanneer u dit niet wenst
dient u het opzegtermijn in acht te nemen.
z.o.z.
10.Voor de reguliere bewegingsactiviteiten heeft u per seizoen van 10 maanden
recht op 38 lessen. Groepen waar het seizoen maar 9 maanden is hebben
recht op 34 lessen.
Lessen die uitvallen door ziekte van de docent worden ingehaald in overleg
met de deelnemers. Het bowlingseizoen is 7 maanden lang.
11.Wanneer u in het bezit bent van een SWO servicepas heeft u het voordeel dat
u gebruik kunt maken van onze aantrekkelijke kortingen op de prijzen.
Heeft u de SWO servicepas nog niet vraagt u deze dan aan bij de SWO.
Wanneer u een servicepas heeft gaat u automatisch mee naar het volgende
kalenderjaar u ontvangt geen nieuwe pas. Opzeggen kan voor het einde van
een kalenderjaar.
12.Schade aan bezittingen of letselschade opgelopen tijdens 1 van onze
activiteiten, cursussen of diensten vallen niet onder de verantwoording
van de SWO. U dient zelf verzekerd te zijn.
13. Indien u een klacht heeft meldt u dit dan telefonisch of schriftelijk bij
de SWO. Ons streven is om u binnen 5 werkdagen te voorzien van een eerste
reactie.
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