Aanmeldformulier Tai Chi Tao 2017
Ondergetekende meldt zich aan voor deelname –tot wederopzegging¹–
voor een van de onderstaande Tai Chi Tao oefengroepen:
Naam en voorletters___________________________man / vrouw*
Adres____________________________________Huisnummer_______
Postcode en woonplaats_______________________________________
Telefoonnummer_____________________________________________
E-mailadres________________________________________________
0 – Arnhem-Noord – Oosthof

(€ 78,- voor leden / € 110,50 voor niet-leden per kwartaal)²

0 – Arnhem-Zuid – Bloemenburcht (€ 78,- voor leden / € 110,50 voor niet-leden per kwartaal)²
0 – Duiven – Medisch Centrum

(€ 78,- voor leden / € 110,50 voor niet-leden per kwartaal)²

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan de RPV Arnhem e.o. om de verschuldigde bijdragen
van zijn/haar rekening af te schrijven conform de eerder verstrekte incassomachtiging² of door
onderstaande machtiging.
Bankrekening : __NL_______________ ___________
Op naam van:___________________________
Plaats __________________________
Datum __________________ Handtekening __________________________
Inzenden aan: Ledenadministratie RPV Arnhem e.o.
Antwoordnummer 2622
6800 WJ Arnhem
Een postzegel plakken is niet nodig.
Of dit formulier inleveren bij de docente.
¹ opzegtermijn is één maand van te voren.
² De kosten per les zijn € 6,- voor leden en € 8,50 voor niet-leden. Er wordt uitsluitend per kwartaal geïncasseerd. Wij
houden rekening met feestdagen en de zomervakantieperiode. Wanneer u het niet eens bent met een automatische
afschrijving, kunt u uw bank vragen het afgeschreven bedrag terug te storten.

Ik ga akkoord met de voorwaarden voor deelname aan activiteiten die door de RPV Arnhem zijn
georganiseerd. Blad 2 hoeft u niet in te zenden. Bewaar deze in uw administratie
Handtekening__________________________________________________
Reuma Patiënten Vereniging Arnhem e.o. Ledenadministratie
Ria Könning
tel.: 06-22340942
mail: ledenadm@reuma-arnhem.nl
Antwoordnummer 2622
6800 WJ Arnhem

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten die door de RPV Arnhem zijn georganiseerd
1.
Aanmelden voor een beweegactiviteit dient schriftelijk te gebeuren door gebruikmaking van een
aanmeldformulier ter beschikking gesteld door de docente of via de website www.reumaarnhem.nl.
2.
Men mag eenmaal gratis op proef deelnemen in overleg met de docente.
3.
Aanmelding geschiedt voor 3 maanden. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand. De
beëindiging van de deelname dient schriftelijk (mail) te geschieden bij de ledenadministratie.
4.
Deelname is alleen mogelijk bij het afgeven van een incassomachtiging, incasso’s worden per drie
maanden uitgevoerd..
5.
Het lidmaatschap van de patiëntenvereniging is voor Tai Chi Tao en KI Neng training is niet
noodzakelijk.
6.
Bij deelname aan de Bechterewoefengroep en Nordic Walking is een lidmaatschap van de RPV
Arnhem wel verplicht.
7.
Er wordt geoefend volgens rooster.
8.
Bij incidentele afwezigheid vindt geen korting plaats van (een gedeelte van) het lesgeld ook niet
wanneer men zich bij de docent afgemeld heeft.
9.
Bij langdurige afwezigheid door ziekte of een geplande operatie kan men schriftelijk (mail) via de
ledenadministratie het bestuur verzoeken tot het tussentijds beëindigen van de deelname. Indien
men na de ziekte of operatie weer wenst deel te nemen dient men zich opnieuw aan te melden.
Zie punt 1.
10.
Langdurige afwezigheid kan tot uitsluiting leiden indien er een wachtlijst bestaat voor de
activiteit.
11.
De RPVA is niet aansprakelijk voor ongevallen, beschadiging of verlies van eigendommen tijdens
de beweegactiviteiten.
12.
In gevallen waarin het huishoudelijk reglement of deze deelnemersvoorwaarden
beweegactiviteiten niet voorzien beslist het bestuur.

