
 

INSCHRIJFFORMULIER - ONLY FRIENDS UTRECHT    

Achternaam:   ........................................................  

Tussenvoegsels:  .....................  ....................  .............  

Roepnaam:  .....................  ....................  .............  

Voorletters:  .....................  ....................  .............  

Adres:  ........................................................  

Postcode:   ......................  ..................  .............  

Woonplaats:  ........................................................  

Telefoon:  ........................................................  

Mobiel:  ........................................................  

Geslacht:  m/v 

Geboortedatum:  ...............................  .................  .....  

U-pasnummer ……………………………………………………. 

 

 

  

  

IBAN/Rekeningnr.  ................................................  

Rekeninghouder:  ................................................  

E-mailadres:  ................................................  

Mailing (nieuwsbrief/ mail) toegestaan :  ja / nee 

Gebruik beeldmateriaal toegestaan :       ja / nee 

 

 

 

 

  

 

Hierbij schrijf ik in voor Only Friends Utrecht (contract is jaarlijks opzegbaar) : 
 
 
 
 

 
 
 
Verklaart bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en met ‘Only Friends Utrecht / De Hoogstraat’ het volgende te zijn 
overeengekomen: 
 
1. Het abonnement van ondergetekende gaat in op bovengenoemde ingangsdatum en kan vanaf dan als lid gebruik maken van 

Only Friends Utrecht. De contributie bedraagt €125 per jaar voor één sport-uur en €145 per jaar voor twee sporturen. De 
contributie wordt in rekening gebracht bij aanvang van het seizoen of op het moment dat je lid wordt. Word je in de loop van 
het jaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekent. Wanneer je voor het einde van het jaar besluit te stoppen is er geen 
recht op restitutie van het teveel betaalde. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd aan het einde van het seizoen. Het 
abonnement is jaarlijks opzegbaar, opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 31 juli schriftelijk binnen te zijn via e-
mail: onlyfriends@dehoogstraat.nl 

2. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden van het hierboven 
vermelde lidmaatschap van ‘Only Friends Utrecht / De Hoogstraat’. De algemene voorwaarden maken deel uit van de 
overeenkomst.  

3. Ondergetekende machtigt ‘Stichting De Hoogstraat Revalidatie’ om de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage van bovenstaand 
rekeningnummer af te schrijven. 

 
 
 

Aldus opgemaakt te UTRECHT en getekend d.d. ______________________ 
 
 
Deelnemer      Only Friends Utrecht / De Hoogstraat 
 

Naam:  .........................................  Naam:  ...............................................  

 

Handtekening:  Handtekening:     

 
(tot 18 jaar handtekening ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige) 
Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt en behandeld.  
 
 
 

 
 Eén sport-uur:    € 125 per jaar / per lid    
  Twee sporturen:   € 145  per jaar / per lid    

in te vullen door medewerk(st)er  
 

Ingangsdatum contract:  ...............................     



 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN – ONLY FRIENDS Utrecht – De Hoogstraat 
 

 

 

Artikel 1: Abonnementsduur en beëindiging 
  
Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in 
de administratie van Only Friends Utrecht / De Hoogstraat en t.b.v. deze overeenkomst gebruikt worden.  

Het abonnement kan iedere dag ingaan. De ingangsdatum van het contract staat vermeld op het inschrijfformulier.  
De contributie bedraagt €125 per kalenderjaar voor één sport-uur en € 145,- voor twee sporturen. De contributie wordt bij 
aanvang van het nieuwe seizoen in rekening gebracht. Word je in de loop van het jaar lid, dan wordt de contributie naar rato 
berekent. Wanneer je voor het einde van het jaar besluit te stoppen is er geen recht op restitutie van het teveel betaalde. Indien 
er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het abonnementsgeld 
wordt d.m.v. de door de deelnemer gegeven machtiging middels automatische incasso geïnd. Het abonnement is jaarlijks 
opzegbaar, opzeggingen voor het nieuwe seizoen dienen voor 31 juli schriftelijk binnen te zijn via e-mail: 
onlyfriends@dehoogstraat.nl 
 
 
Artikel 2: Lidmaatschap strikt persoonlijk 
 
De lidmaatschapsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs.  
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  
 
 
Artikel 3: Openingstijden en tarieven 
 
Only Friends Utrecht / De Hoogstraat is gesloten op officiële feestdagen, in de kerstvakantie en tijdens de zomervakantie.  
Only Friends Utrecht / De Hoogstraat behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten en de algemene voorwaarden 
eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor onbepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Deelnemers worden minimaal 
30 dagen voor een wijziging hiervan in kennis gesteld.  
 
 
Artikel 4: Kleding en Handdoekgebruik 
 
In de sportruimtes dien je te allen tijde correcte sportkleding te dragen. Daarnaast is het verplicht sportschoenen te dragen  
en een handdoek te gebruiken, geen buitenschoenen in de sportruimtes.  
 
 
Artikel 5: Aansprakelijkheid 
 
Only Friends Utrecht / De Hoogstraat is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als 
indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemer. Tevens is Only Friends Utrecht / De Hoogstraat niet aansprakelijk 
voor eventuele ongevallen van deelnemers. 
 
 
Artikel 6: Storneren incasso 
 
Je dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Als je het niet eens bent met de afschrijving dan heb je een bepaalde tijd 
de mogelijkheid het bedrag terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking wordt er €2 in rekening gebracht. Kan het te 
betalen bedrag na 2 keer proberen nog niet van je rekening geïncasseerd worden dan zullen wij een rekening sturen. Na een 2e 
aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. 
 
 

Artikel 7: Overige bepalingen 
 
Alle gevallen of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door het management van  
Only Friends Utrecht / De Hoogstraat beoordeeld en beslist. 
 
 
Artikel 8: Medische informatie 
 
Gebruikt uw kind medicatie (bijv. bij epilepsie) of is er een medische noodzaak dan bent u zelf verantwoordelijk voor toediening 
van de medicijnen. Graag altijd in overleg met de begeleiding. 
 
Artikel 9: Beeldmateriaal 
 
Tijdens activiteiten van Only Friends Utrecht is het mogelijk dat er foto’s en/of video’s worden gemaakt van de sporters en/of 
deelnemende kinderen. De foto’s en video’s worden alleen gebruikt ter promotie van Only Friends Utrecht. Dit kan zowel digitaal 
(website, facebook en twitter) als in een nieuwsbrief en emailbericht. U geeft toestemming hiervoor door op het inschrijfformulier 
de vraag: Toestaan gebruik beeldmateriaal met JA te beantwoorden. Mocht u bezwaar hebben, dan dient u dit expliciet met NEE 
aan te geven op het inschrijfformulier.  
 
Algemene Verordening Persoons Gegevens (AVG) 
Op onze website www.onlyfriendsutrecht.nl vind je onze AVG afspraken. 

http://www.onlyfriendsutrecht.nl/

