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Stichting Badmintonschool Utrecht 

 
 
 
P.a. secretaris: Andrea Grim 
Kvknr: 80592244 
info@badmintonschoolutrecht.nl 
 

 

 

Inschrijfformulier Badmintonschool Utrecht seizoen 2022-2023 

 

Speler:   

Achternaam :  

Voorletters :  

Roepnaam :  

Geboortedatum :  

Geslacht :  

Adres :  

Postcode :  

Woonplaats :  

Telefoonnummer :  

Emailadres :  

Vereniging :  

Bondsnummer :  
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Ouder/verzorger:   

Naam :  

Voorletters :  

Telefoonnummer :  

Emailadres(sen) :  

 

Geeft (naam speler)                                                                op voor:  

(Kruis aan welke training of trainingen de inschrijving betreft). 

o 1e training: maandagavond 18.30 – 20.00uur te Utrecht 
Trainingslocatie: Sporthal De Dreef (Overvecht) Schooneggendreef 27, 3562 GG  
 

o 2e training*: woensdagavond 18.00 - 19.30uur te Maarssenbroek  
o 2e training*: woensdagavond 19.30 – 21.00uur te Maarssenbroek  

Trainingslocatie: Fazantenhal, Fazantenkamp 163, 3607 CH (naast basisscholen)  

*= Deelname aan de 2e training op woensdagavond is alleen mogelijk bij deelname aan de training op 
maandag. Voor spelers van OSM Badminton geldt hierop een uitzondering.  

• De bijdrage voor 1x per week trainen vanaf 22 augustus 2022 bedraagt  € 395,- .  

• De bijdrage voor 2x per week trainen vanaf 22 augustus 2022 bedraagt  € 695,-; 

• De betaling bij 1x trainen per week vindt plaats in 4 termijnen, bij 2x per week in 8 
termijnen; 

• De genoemde bijdrage is gebaseerd op ongeveer 30 trainingsweken tot begin mei 2023 en 
de begeleiding tijdens enkele toernooien; 

• Als deelnemer verplicht men zich voor het gehele seizoen. 
 

o Door het aankruisen van dit vakje geef ik Badmintonschool Utrecht toestemming voor 
het plaatsen van foto's of video's waar boven genoemde speler in beeld is.  
(Badmintonschool Utrecht plaatst deze foto's en/of video's op de website of door de Badmintonschool 

beheerde social media kanalen, zoals Instagram). 
 

Ondergetekende(n) gaan akkoord met de bovenstaande voorwaarden. 

Naam :   

    
Handtekening :   

    
Datum :   

    
Plaats :   

    
Dit formulier dient voorzien van uw handtekening te worden gemaild naar 
info@badmintonschoolutrecht.nl 
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