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Inschrijving Formulier  
Rots en Water Training 

Wat leuk dat u heeft aangemeld voor de Rots en Water Training van YouCount2. 
De training wordt gegeven door YouCount2 . 
Door het invullen en retourneren (per e-mail of per post) van dit formulier, wordt de 
inschrijving verwerkt. 

 
Naam ouder/ verzorger/ voogd  
(bij minderjarige deelnemer):  _____________________________________  
 
Naam deelnemer    _____________________________________ 
 
Geboorte datum deelnemer   _____________________________________ 
 
Adres:      _____________________________________ 
 
Postcode Woonplaats:   _____________________________________ 
 
Telefoonnummer:    _____________________________________ 
 
E-mailadres:     _____________________________________
        

Ik wil de training graag volgen in (plaats) 
  

 
 
De aanmelding is voor de: 
 
○ Groep 6 t/m 8 jaar    ○ Groep 9 t/m 12 jaar  ○ Groep 13 t/m 16 jaar 
○ Groep 17 t/m 20 jaar ○ Groep volwassenen 21+  
 
Ik kies voor de volgende betalingswijze: 
0  eenmalig € 110,-- (te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur) 
 
0  3 maand termijnen (elk te betalen 14 dagen na ontvangst van de factuur) 
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Voor akkoord getekend (door de ouder/ verzorger/ voogd)  
Datum:     ______________________________________ 
 
Plaats                  ______________________________________ 
 
Handtekening Ouder/ verzorger/ voogd ______________________________________ 
 
Algemene informatie m.b.t. de inschrijving: 

 Door het ondertekenen en het insturen van het inschrijfformulier, heeft u (of uw 
kind) recht op deelname van de cursus (mits deze nog niet is volgeboekt, indien dit 
het geval is zullen we u hier over informeren en u of uw kind op de wachtlijst 
plaatsen). 

 De overeenkomst wordt aangegaan voor de gehele cursusduur van 9 trainingsdagen. 

 Bij tussentijdse opzegging zal wel de gehele cursus in rekening worden gebracht. 
Indien er sprake is van grote overmacht, verzoek ik u contact op te nemen voor  
overleg. 

 Opzeggen van de aanmelding kan tot 1 week voor aanvang van de training, daarna is 
dit niet meer mogelijk.  

 De genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

 Op deze opdrachtbevestiging zijn de algemene voorwaarden zoals bijgeleverd van 
toepassing. 

 
Belangrijke informatie over de lessen: 

 De training is psycho fysiek. Geschikte kleding is daarom gewenst. Denk hierbij aan 
makkelijk zittende sportkleding zoals een training- of joggingspak. 

 Tijdens de training lopen de deelnemers op blote voeten, sportschoenen hoeven dus 
niet worden meegegeven. 

 
Aanvullende bepalingen: 

 YouCount2 kan niet aansprakelijk worden gehouden en gesteld voor het verlies of 
beschadigdheden van de eigendommen van uw kinderen. 

 Deelname aan de cursus is geheel op eigen risico. YouCount2 kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor letsel en/ of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf 
en/ of activiteiten. 

 Voor eventuele schade door de cursist toegebracht aan de eigendommen van de 
gemeente (de gymzaal en de attributen) zal de cursist dan wel zijn/ haar ouders 
aansprakelijk worden gehouden. 

 YouCount2 kan de training annuleren indien er te weinig aanmeldingen zijn. In dat 
geval zult u het reeds betaalde bedrag in zijn geheel terug gestort krijgen. 

 Indien u tussentijds vragen heeft, kunt u altijd een mail sturen naar 
info@youcount2.nl . In verband met het schema is hier tijdens de lessen (helaas) 
geen mogelijkheid voor. 
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