
LIDMAATSCHAP LOOPSCHOOL WIM AKKERMANS 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam  

Voorletters en roepnaam  

Adres  

Postcode / Woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

Mailadres (duidelijk in blokletters!)  

Gewenst lidmaatschap 

(Aanvinken wat van toepassing is) 

0 1 looptraining per week: € 47,80 per kwartaal 

0 2 looptrainingen per week: € 69,15 per kwartaal 

0 3 looptrainingen per week: € 89,95 per kwartaal 

0 Duurloop kort (2 wekelijks) € 48,30 per kwartaal 

0 Duurloopprogramma marathon: € 77,45 per kwartaal 

0 All-in regulier met MDL: € 103,70 per kwartaal 

0 All-in regulier met DLP: € 132,80 per kwartaal 

Gewenste niveaugroep  

Bij duurloopprogramma deze vraag 

overslaan. 

0 Basis           0 Niveau 2          0 Niveau 4 

0 Niveau 1      0 Niveau 3 

 Atletiekunie  Ik word aangemeld als Dutch Runner en geef d.m.v. ondertekening 

toestemming de kosten daarvan € 16,45 per kalenderjaar, 

prijswijzigingen door de Atletiekunie voorbehouden) jaarlijks per incasso 

te laten geschieden door Loopschool Wim Akkermans. 

Voorwaarden Ik verklaar bekend te zijn met de voorwaarden (zie achterzijde). 

CONTRIBUTIE LIDMAATSCHAP. 

Betaling van verschuldigde contributie bij loopschool Wim Akkermans, incassant-ID NL32ZZZ515820580000, 

geschiedt per automatisch incasso. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging om de 

verschuldigde contributie af te schrijven en eens per jaar de kosten Atletiekunie/Dutch Runner. Incasso 

geschiedt tussen de 23ste dag en het einde van de maand voor een nieuw kwartaal. De automatische incasso 

kunt u op elk moment schriftelijk beëindigen en er is een terugboekingsrecht. 

IBAN rekeningnummer / ten name 

van 

 

Datum en handtekening  

Verwerking ledenadministratie d.d.: 

 

 



 
 
 
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.  
De contributie wordt jaarlijks per 1 januari van het betreffende 
kalenderjaar vastgesteld. 

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier machtigt de 
deelnemer Loopschool Wim Akkermans om de contributie 
d.m.v. automatische incasso te incasseren. Alle bedragen zijn bij 
vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Het lid dient zorg te 
dragen voor een probleemloze incassering van de contributie. 
Er geldt een terugboekingstermijn van 56 kalenderdagen. 

Wanneer geen machtiging voor automatisch incasso wordt 
verleend, wordt een toeslag van € 2,00 per kwartaal gerekend. 

Wanneer de contributie niet tijdig is voldaan, zijn wij 
genoodzaakt € 15 administratiekosten in rekening te brengen.  

Deelname aan looptrainingen bij Loopschool Wim Akkermans is 
bij niet tijdige betaling niet mogelijk. 

Indien na afloop van het kwartaal de verschuldigde contributie 
niet is voldaan is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is 
Loopschool Wim Akkermans gerechtigd vanaf dat moment de 
wettelijke rente in rekening te brengen. Als de verschuldigde 
contributie niet is betaald verbeurt de deelnemer daarenboven 
een boete ter grootte van de helft van het openstaande bedrag 
en is de deelnemer tevens gehouden tot vergoeding van alle 
door Loopschool Wim Akkermans gemaakte buitengerechtelijke 
en gerechtelijke (incasso-) kosten.  

Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. 
Loopschool Wim Akkermans is gerechtigd de verstrekte 
gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden. 

Beëindiging van lidmaatschap geschiedt met inachtneming van 
een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging van het 
lidmaatschap dient persoonlijk plaats te vinden binnen 
aangegeven opzegtermijn middels het opzeggingsformulier. Een 
bewijs van uitschrijving wordt verstrekt. 
Telefonische/mondeling opzeggingen of opzeggingen per fax/e-
mail worden niet in behandeling genomen.  

Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, 
ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van 
het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer 
niet het recht op enige vermindering daarvan. 

Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op 
restitutie van de contributie of andere bedragen. Het 
tussentijds opschorten van het lidmaatschap en/of betaling is 
niet mogelijk. Uitzonderingen worden altijd door de Loopschool 
beoordeeld. Wijzigingen in het lidmaatschap vinden in overleg 
en in principe voorafgaand aan een nieuw kwartaal plaats. 

Loopschool Wim Akkermans behoudt zich het recht voor 
trainingstijden, startlokaties en lesroosters te wijzigen. 
Publicatie hiervan vindt altijd tijdig plaats op de site: 
www.loopschoolwimakkermans.nl 

Loopschool Wim Akkermans is onder registratienummer 
B0015001 bij de Atletiekunie aangesloten als Dutch Runners 
loopgroep. De Atletiekunie heeft ten behoeve van haar 
verenigingen en leden een aansprakelijkheidsverzekering en 
ongevallenverzekering. Alleen leden van loopschool Wim 
Akkermans die de kosten hiervan hebben voldaan zijn 
verzekerd. 

Loopschool Wim Akkermans erkent geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade of ongevallen ontstaan voor, 
tijdens of na looptrainingen.  

Loopschool Wim Akkermans is niet aansprakelijk voor diefstal 
en/of zoekraken van uw eigendommen. 

Tijdens trainingen in de avonduren of met schemering is het 
dragen van een fluorescerend hesje evenals verlichting aan arm 
of schoen altijd verplicht. Bij trainingen op de openbare weg 
dienen in verband met de veiligheid alle instructies van de 
trainer strikt te worden opgevolgd. 

Loopschool Wim Akkermans bepaalt door wie en op welke wijze 
de training wordt uitgevoerd waarbij geldt dat Loopschool Wim 
Akkermans bevoegd is een of meerdere trainer(s) te betrekken 
die niet of (in)direct aan de loopschool is of zijn verbonden.  

Op de rechtsverhouding tussen Loopschool Wim Akkermans en 
de deelnemer is Nederlands Recht van toepassing. 

 


