
 

INSCHRIJFFORMULIER UFW Profesional 

                                                   Club Licentie  

Licentiehouder : 

Bedrijfsnaam  :___________________________________________________________________________ 

Contactpersoon :___________________________________________________________________________ 

Exploitatieadres :___________________________________________________________________________ 

Postcode  :___________________________________________________________________________ 

Plaats   :___________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer :___________________________________________________________________________ 

E-mail   :___________________________________________________________________________ 

URL (website)   :___________________________________________________________________________ 

 

 

[    ] Betaling Incompany Eenmalig : €                 400,00  0%  btw >>>INCOMPANY TRAINING BOXING45 

                        [Dient te worden voldaan aan EFAA Opleidingen] 

[    ]Betaling LICENTIE per jaar : €                 999,00 excl.btw  (incl. 21% Btw € 1208,79) 

                        [Dient te worden voldaan aan UFW International] 

 

De overeenkomst/licentie gaat in vanaf  :   1 september 2021 

 
Voorwaarden 

1.  Ondergetekende gaat de overeenkomst aan met UFW International van 1 jaar. 
2.  Ondergetekende gaat een betalingsverplichting aan voor minimaal 12 maanden.  
3.  De licentiehouder is op de hoogte van de duur van dit contract, geldig vanaf de 1e dag van de eerste volgende maand waarop dit inschrijfformulier door UFW 

International wordt ontvangen. Bijvoorbeeld : het inschrijfformulier wordt ontvangen in de maand januari, dan loopt het lidmaatschap vanaf 1 februari t/m 31 
januari. 

4.  De duur van het contract wordt zonder opzegging met dezelfde periode verlengd. De opzegtermijn is 90 dagen voor de 1e dag van de nieuwe maand. 
5. Nadat de overeenkomst volledig is ingevuld, ondertekend en is opgestuurd, zal vanuit EFAA opleidingen de incompany training factureren en UFW International 

de licentiekosten factureren. De facturen dienen zodra deze zijn ontvangen binnen 30 dagen te zijn voldaan. 
5.  De licentiehouder erkent dat deelnemen aan sport in het algemeen een bepaald blessurerisico met zich meebrengt. Deelname aan activiteiten van UFW/EFAA 

International geschiedt geheel op eigen risico. UFW International aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden als gevolg van deelname aan een 
UFW/EFAA programma door het lid of andere partijen anders dan het lid. 

6.  Zolang de bewegingsprogramma’s , naam en logo’s van UFW worden gebruikt, of zolang deze overeenkomst actief is, geldt er een betalingsverplichting van de 
licentiekosten aan UFW International. 

7. Exploitatierecht geldt uitsluitend voor het hierboven vermelde adres. Voor elke extra vestiging geldt een speciaal tarief. 
8.  UFW programma’s zoals UFW Kickboxing, Kickfun, Boxing45, UFW Kardo en UFW Stretch&Relax, mogen uitsluitend worden gedoceerd door gediplomeerde 

UFW Instructeurs. Ondergetekende is verantwoordelijk voor het naleven hiervan.  
9.  Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.  
 

De licentiehouder verklaart door ondertekening van dit inschrijfformulier op de hoogte en akkoord te zijn van de 
geldende voorwaarden vermeld op deze zijde en verleent UFW International om de openstaande bedragen af te 
schrijven van het bovenstaande IBAN nummer. 
 

 

                                                    Handtekening                                                                              Datum 
 
 
 
                                       ___________________________________                                         ___________________________________ 


