
 

 

 

 

Inschrijfformulier Guppiesport 

 

 

Naam ouder/verzorger  

 

 

Adres, postcode, woonplaats:  

Tel.nr. en E-mailadres:   

Naam kind:  

Geboortedatum Kind:  M  /  V 

Dagen: 

 

Selecteer hier de dag(en) 

waarop u gebruik wilt maken 

van de Guppiesport 

O Maandag 9.00-10.00* 

O Dinsdag 9.00-10.00* 

O Woensdag 9.00-10.00* 

O Donderdag 9.00-10.00* 

O Vrijdag 9.00-10.00* 

Gewenste ingangsdatum:  

Gewenst aantal 

strippenkaarten 

 

 

Overige: 

 Kosten bedragen €3,50 per les. Middels automatische incasso geeft u toestemming voor het 

afschrijven van een zogenoemde ‘strippenkaart’ waarmee u recht heeft op 10 keer ‘sporten’. 

Kosten hiervoor bedragen €35,- per strippenkaart. 

 De sport juf zal de lessen afkruisen en u waarschuwen wanneer uw laatste les is ingegaan 

zodat u de mogelijkheid heeft een nieuwe strippenkaart af te nemen. 

 Het is ook mogelijk om direct meerdere strippenkaarten  voor langere periode af te nemen. 

U kunt dan het gewenste aantal aangeven onderaan het inschrijfformulier. ELKE 

strippenkaart is 10 keer sporten waard. Kiest u dus bijvoorbeeld voor 3 strippenkaarten, dan 

heeft u recht op 30 keer sporten en bedragen de kosten €105,- 

 Vanaf de gewenste ingangsdatum gaan we er vanuit dat uw zoon/dochter opeenvolgend op 

de opgegeven dagen gebruik maakt van de Guppiesport. Mocht u een keer verhinderd zijn, 

verzoeken we u dit vriendelijk door te geven door een mail te sturen zodat de sportles niet 

uitloopt.  

*  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in de tijden aan te brengen als dit in het belang 

van de groepsgrootte en dus de kinderen beter blijkt te zijn. 

 

 



 

Machtiging automatische incasso 

 

Naam incassant : SKOV Veghel B.V. 

Adres incassant  : PWA Sportpark 3 

Postcode incassant : 5461 XL Woonplaats incassant : Veghel 

Land incassant*  : Nederland Incassant ID  :  NL34ZZZ172815930000 

Kenmerk machtiging : ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam       : 

……………………………………………………………………………..………………….  

Adres       : 

……………………………………………………………………………...………………… 

Postcode      : ………………………  Woonplaats : 

………………………………………………. 

Land*       : 

………………………………………………………………………………………………... 

Rekeningnummer [IBAN]    : …………………………….…..……    Bank Identificatie [BIC]**:…………….……… 

Plaats en datum     : …………………..……………..…..     Handtekening 

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden 

**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 

 

 

 

 
 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SKOV om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens kosten 

Guppiesport  en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van NL34ZZZ172815930000.(incasso ID). Als u het niet eens bent met 

deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 


