
APELDOORNSE BOKS- EN CONDITIECLUB A.B.C.C.   LID nr.:  
www.boksclub-abcc.nl

AANMELDINGSFORMULIER  - REGISTRATIEFORMULIER
Aanmelding
Door ondertekening van dit formulier word:

Achternaam:

Geboorteplaats:

Postcode:

Telefoonnummer:

Voornaam: 

Geboortedatum: 

Straatnaam & nr.: 

Woonplaats: 

Email adres:

Aangemeld als lid van de Apeldoornse Boks- en Conditie Club, hierna te noemen de A.B.C.C. Ondergetekende verklaart 
zich akkoord met de inhoud van dit aanmeldingsformulier en de regels en reglementen van de A.B.C.C. alsmede die van de 
Nederlandse Boksbond.
Enkel een volledig ingevuld formulier met een recente pasfoto wordt geaccepteerd.

Opzegging
Opzegging van dit lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden bij de penningmeester of het bestuur met in achtneming 
van een opzegtermijn van één maand. (vóór de eerste van de maand)

Veiligheid - materiaalgebruik 
Ieder lid dient in het bezit te zijn van door de trainers goedgekeurde bokshandschoenen. Materialen kunnen op de club 
worden aangeschaft. Binnen één maand na aanmelding dient ieder lid in het bezit te zijn van door de trainers goedgekeurde 
windsels en gebitsbescherming.

Aansprakelijkheid en vermissing
Het bestuur, trainers en medewerkers van A.B.C.C zijn niet aansprakelijk voor blessures, letsel en gevolgschades opgelopen 
tijdens trainingen en/of wedstrijden. A.B.C.C. is niet verantwoordelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. 
Deelname aan de lessen kan alleen na ondertekening van dit formulier. 

Contributie
Contributie wordt iedere maand via een automatische incasso geïncasseerd. U wordt ook als lid van de Nederlandse 
Boksbond aangemeld. Dit is bij de prijs inbegrepen.

Hierbij ga ik akkoord met bovenstaande afspraken en het huishoudelijk regelement van A.B.C.C. 

Bij ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u A.B.C.C om maandelijks het aangegeven bedrag van uw rekening 
af te schrijven.

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld € 21,-

   Leeftijd tot 16 jaar:           € 24,- p/m    
Leeftijd vanaf 19 jaar:     € 35,40 p/m 

Leeftijd 16 tot 19 jaar:      € 30,- p/m    
Dames zaterdag:                € 24,- p/m

Mijn (IBAN) bankrekeningnummer is:

De betalingsverplichting is van kracht met de ondertekening van dit formulier door de ondertekening bevoegde.

Datum:                         Handtekening:

Indien het nieuwe lid minderjarig is aankruisen wat van toepassing is:    Ouder     
   Voogd 

Volledige naam: (in blokletters) 
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