INSCHRIJFFORMULIER – STICHTING ACKSPACE
Gegevens deelnemer
Naam

:

Voornamen

:

Nickname

:

Telefoonnummer

:

E-mailadres

:

Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier geef ik mij op als deelnemer van
Stichting ACKspace (SA) en kan ik gebruik maken van de faciliteiten welke SA aanbiedt.
SA behoudt zich te allen tijde het recht voor om inschrijfformulieren te weigeren.
Waar de gegevens voor gebruikt worden
Volledige naam
De volledige naam wordt bijgehouden zodat het bestuur weet aan wie toegang wordt verleend
aangezien er toegangsmiddelen worden verstrekt.
Nickname
De nickname wordt zoveel mogelijk gebruikt in communicatie zodat deelnemers weten aan wie
gerefereerd wordt zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens naar buiten worden gebracht.
Telefoonnummer
Het telefoonnummer wordt bijgehouden voor wanneer er in noodgevallen contact moet worden
opgenomen met de betreffende deelnemers.
E-mailadres
Het e-mailadres wordt gebruikt voor niet urgente communicatie naar deelnemers toe
(bijvoorbeeld de mailinglijst indien hier toestemming voor is gegeven en de wiki).
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Voorwaarden
Deelnemersbijdrage
Bij aanmelding voor het deelnemerschap van SA wordt een maandelijkse deelnemersbijdrage
berekend welke momenteel op € 25,00 is vastgesteld. Indien noodzakelijk kan het bestuur van
SA de bijdrage te allen tijde en naar eigen inzicht aanpassen, hiervan worden de deelnemers
onverwijld, doch uiterlijk drie maanden voorafgaand aan deze wijziging per e-mail op de
hoogte gesteld. Ook dient bij ontvangen van de toegangsmiddelen voor deurtoegang borg
betaald te worden, welke bij inleveren van de toegangsmiddelen weer verrekend wordt.
Opzegging
Indien de deelnemer zijn deelnemerschap wenst op te zeggen dient de deelnemer daartoe tegen
het einde van de betreffende maand een e-mail op te stellen met onderwerp 'OPZEGGING
<NAAM>', waarbij <NAAM> de naam van betreffende deelnemer is. Deze e-mail dient
verstuurd te worden aan 'info@ackspace.nl'. Bij uitschrijving is er sprake van één maand
opzegtermijn. Wij hanteren de datum van de e-mail als opzegdatum, ingaande per de eerste van
de eerstvolgende maand.
Huisregels
Iedere deelnemer van SA dient zich zowel te houden aan de huisregels van SA als aan de
huisregels van de locatie waarin SA zich op dat moment bevindt. De actuele huisregels van SA
worden samen met dit inschrijfformulier overgelegd en zullen daarnaast te allen tijde
beschikbaar zijn op de website van SA. De actuele huisregels van de locatie worden samen met
dit inschrijfformulier overgelegd en zullen daarnaast te allen tijde opvraagbaar zijn bij het
management van de locatie. Daarnaast worden de huisregels van SA op het eerste verzoek van
de deelnemer aan SA kosteloos aan de deelnemer toegezonden.
Aansprakelijkheid
De deelnemer verklaart hierbij dat de bijeenkomsten, c.q. gebruik van de locatie, uitsluitend
voor het eigen risico van de deelnemer is en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel en
al door de deelnemer zelf worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij afstand te doen van
alle rechten tot het instellen van een actie tegen SA wegens vergoeding van kosten, schaden en
interesten, als gevolg van enig ongeval of letsel opgelopen ten gevolge van het bijwonen van
bijeenkomsten of het gebruik van de locatie, alsook wegens het in ongerede raken van
voorwerpen, tenzij dit aan opzet of grove schuld van SA te wijten is. Indien de deelnemer
schade aan SA of de locatie toebrengt is de deelnemer daarvoor volledig aansprakelijk in de
breedste zin van het woord.
Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding, welke door ondertekening van dit inschrijfformulier ontstaat, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Ondertekening
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Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen geef ik aan de inhoud volledig te begrijpen,
minstens 18 jaar van leeftijd te zijn, de huisregels van zowel SA als de locatie ontvangen te
hebben en accepteer ik voorts de voorwaarden die in dit aanmeldingsformulier beschreven
staan. (Indien de deelnemer op het moment van ondertekenen jonger is dan 18 jaar, is
ondertekening van de wettelijk vertegenwoordiger vereist).
Deelnemer stemt toe voor toevoeging op mailinglijst voor belangrijke updates
(onderhoud, storingen, notulen)

Plaats : ______________________

Datum : ____ ―️️____ ―️20 ____

_____________________
Handtekening bestuurslid SA
Leeftijd geverifieerd middels legitimatie
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_____________________
Handtekening deelnemer, of;
_____________________
wettelijk vertegenwoordiger
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