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mailen aan secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl  
 

Persoonlijke gegevens:  

Achternaam       

Voornaam       

Adres       

Postcode en Woonplaats       

Telefoonnummer en mobiel nummer       

E-mailadres       

Geboortedatum       

E-mail ouders/verzorgers       

Mobiel telefoonnummer ouders/verzorgers       

Informatie club  

Vereniging        

Registratienummer bij de club       

In welk team speel je       

Jouw handbal informatie  

Waarom wil je naar Handbalschool Rijnmond       

 

 

 

Heb je blessures/of heb je die gehad / verplicht 

om in te vullen/Zo ja, welke 

 ja /  nee 

      

Opmerkingen  

 

 

 

 

 

Mijn ouder wil het volgende doen voor HSR: Zet een X wat van toepassing is 

Kantinediensten  

Sponsoring  

Website ondersteunend  

Wedstrijdzaken ondersteunend  

Begeleiding ondersteunend  

Begeleiding logistiek  

Video’s maken en/of bewerken  

Foto’s maken en/of bewerken  
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Het lid en zijn ouder/verzorger verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden, verplichtingen en 

gedragsregels behorende bij inschrijving bij HandbalSchool Rijnmond en machtigt HandbalSchool 

Rijnmond tot incasso zoals hieronder beschreven en wenst zich in te schrijven voor: 

 

o Groep 3  € 160,00 2010 - 2009 

o Groep 2 (1x)      € 235,00 2008 - 2007 

o Groep 2 (2x) *  € 365,00 2008 - 2007 

o Groep 1 (2x)  € 365,00 vanaf 2006 

 

*Let op: trainingen in groep 2 (vanaf geboortejaar 2007) kunnen bestaan uit 2 trainingen per week. 

Groep 1 traint 2 keer per week.  

   

De contributie wordt in 3 termijnen geïncasseerd. De incasso vindt plaats in november, januari en 

mei.  

 

Opzegging 

Bij tussentijdse opzegging geldt een opzegtermijn van 3 maanden en is ook over die 3 maanden 

contributie verschuldigd. Op het moment van opzeggen wordt gekeken naar hoeveel maanden van 

het seizoen verstreken zijn. Daarbovenop komen de 3 maanden opzegtermijn. Dat totale aantal 

maanden is bepalend voor de te betalen contributie. Daarbij rekenen wij met een seizoen van 10 

maanden omdat juli en augustus de vakantiemaanden zijn. 

 

Een voorbeeld: 

Je zegt op in december (september, oktober, november, december) 

Dan zijn er 4 maanden van het seizoen voorbij. 

Daar komen 3 maanden opzegtermijn bij. 

Totaal te betalen contributiebedrag is 7/10 deel. 

 

Ook als je per direct opzegt, blijven de 3 maanden opzegtermijn van kracht en is contributie 

verschuldigd. 

 

Restitutie: 

Er kan alleen sprake zijn van (deel)restitutie: 

 Bij langdurige blessures (langer dan 2 maanden) 

 Indien, na overleg met en advies van de technisch manager, besloten wordt niet meer deel te 

nemen wegens onvoldoende progressie 

 Indien, na overleg met en advies van de technisch manager, besloten wordt niet meer deel te 

nemen als vanwege school/opleiding of blessure wenselijk is te stoppen 

 

Verzoeken om restituties dienen schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester. Na 31 maart 

worden geen verzoeken voor restitutie meer in behandeling genomen. Er kan geen beroep op 

restitutie worden gedaan als de deelnemer eenzijdig besluit te stoppen. 

 

Mocht u een brief willen ontvangen betreffende vrijstelling voor gymlessen op school neem dan 

contact op met de secretaris via secretariaat@handbalschoolrijnmond.nl 
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SEPA Machtiging 

Datum:  

Naam rekeninghouder: 

IBAN rekeningnummer: 

Handtekening rekeninghouder:      

 

 

Handtekening deelnemer: 


