Inschrijfformulier
Voor- en achternaam

:

Geslacht

: M/V

Geboortedatum

:

Adres

:

Mobiel telefoon*

:

E-mailadres

:

Hoe heb je ons gevonden?

:

*zodra men lid of cursusdeelnemer is, zal het telefoonnummer opgenomen worden in een mededelingen app van de Nijmeegse
Funrunners voor snelle communicatie over locaties, tijden, eventuele afgelastingen en andere noodzakelijke mededelingen.

Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
De cursusdeelnemer bij of lid van de Nijmeegse Funrunners (hierna te noemen “de vereniging”), verklaart in dit inschrijfformulier
kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden, het huishoudelijk reglement van de vereniging en gaat hiermee
akkoord door ondertekening van dit inschrijfformulier.
Op de inschrijving en de Algemene Voorwaarden van de vereniging is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Eigen risico en aansprakelijkheid
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de cursusdeelnemer of het lid om de trainer(s) in te lichten over een eventuele
medische geschiedenis. Indien er twijfel is over een verantwoorde deelname aan de trainingen, dan adviseren wij om vooraf
contact op te nemen met een huisarts of specialist. Wanneer er tijdens de training lichamelijke klachten ontstaan, dan zal de
trainer in overleg met de deelnemer of het lid, beslissen of men verder kan trainen.
De cursusdeelnemer of het lid is er zich van bewust, dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten en looptrainingen risico’s
met zich meebrengt en dat hij of zij eventuele (gevolg)schade, die door het deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen
risico neemt.
Indien er toch aansprakelijkheid van de vereniging en haar trainers kan worden aangenomen, wordt deze aansprakelijkheid
uitdrukkelijk beperkt tot de maximaal verzekerde som van de verzekering, waaronder dit risico gedekt is.
3. Lidmaatschap
Indien er sprake is van een lidmaatschap, loopt het lidmaatschapsjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap
is jaarlijks doorlopend en eindigt bij opzegging. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail) te geschieden
vóór 1 december. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 januari daaropvolgend. Na opzegging volgt een bevestiging van de
vereniging per e-mail.
4. Foto’s
De vereniging plaatst met enige regelmaat foto’s of video’s op de website en sociale media. Mocht u bezwaar hebben dat u
herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dit kenbaar maken bij de secretaris van de vereniging via
secretaris@nijmeegsefunrunners.nl. Wij verwijzen u hiervoor tevens naar de Privacyverklaring op de website.

Aldus heeft ondergetekende kennisgenomen van het bovenstaande en dit formulier getekend op

Datum:

Plaats:

Handtekening:

