
Inschrijfformulier Stichting Snowboardteam Xtreme / Freestyle Academy 

Naam:  ___________________________________________ m/v 

Adres:  _______________________________________________ 

Postcode en Woonplaats:  _______________________________________________ 

Geboortedatum:  _______________________________________________ 

Mobiel nummer: _______________________________________________ 

Mailadres: _______________________________________________ 
 
Snowboardstance:  Regular (linksvoor) / Goofy (rechtsvoor)  

Sponsor(en): _______________________________________________ 

Aantal keer per week trainen:   

О  1 keer per week  

О  2 keer per week  

О  Lidmaatschap   

 Zorgverzekering: maatschappij en nummer: 

 

___________________________ 

Wintersportverzekering NSKIV: nee   /   ja, nummer: ___________________________ 

Wedstrijdlicentie NSKIV: nee   /   ja, nummer: ___________________________ 

Internationale FIS-licentie: nee   /   ja, nummer: ___________________________ 

 

 

  ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2 

Naam: _________________________ _________________________ 

Telefoonnummer(s): _________________________ _________________________ 

Mailadres: _________________________ _________________________ 

  

Lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd per 1 september. Opzeggen kan tot 1 augustus. 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals deze staan vermeld in 

“Voorwaarden van lidmaatschap Team Xtreme”. 

Datum:       ________________                                                         ,  

Handtekening ouder / verzorger / lid (18 jaar of ouder):   

  

_________________________  



Voorwaarden lidmaatschap Team Xtreme    versie mei 2021 

TRAININGEN   

• Leden nemen de pisteregels zowel tijdens de training als tijdens het vrij boarden in acht.  

• Bij (meermaals) overtreden van de pisteregels zal er, samen met SnowWorld, naar een 
passende consequentie gezocht worden.  

• Trainers van Team Xtreme / Freestyle Academy hebben het recht om een teamlid van de 
piste te verwijderen wanneer zij dit noodzakelijk achten.  

• Wanneer er trainingsweken of wedstrijden zijn die buiten de schoolvakantie vallen, dan 
wordt er ook huiswerktijd ingepland. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om 
aan de trainers door te geven wat er gedaan moet worden.  

• Afmelden voor de trainingen kan via de whatsapp groep. 
 

COMMUNICATIE  

• De dagelijkse communicatie vindt plaats via verschillende Whatsapp groepen.   
De Whatsapp groep voor de ouders, ‘INFO-app Team Xtreme / Freestyle Academy’, wordt 
alleen gebruikt om informatie te delen over serieuze zaken zoals trainingen, kampen en 
wedstrijden. Hierin kan niet gereageerd worden.  

•  Snowboardtechnische zaken kunnen besproken worden met de trainers. Voor 
organisatorische vragen kun je bij het bestuur terecht via de mail:  
snowboardteamxtreme@gmail.com  
 

FINANCIEEL  

•  De contributie wordt per seizoen, in twee of drie termijnen betaald, leden  
ontvangen hiervoor een factuur.  

•  Leden die 1x per week trainen betalen € 450,- per seizoen, dit is inclusief lidmaatschap 

maar exclusief wedstrijdbegeleiding, deze worden later gefactureerd.  

•  Leden die 2x per week trainen betalen € 600,- per seizoen, dit is inclusief lidmaatschap 

      maar exclusief wedstrijdbegeleiding, deze worden later gefactureerd. 

•  Leden zonder wekelijkse training in SnowWorld betalen € 75,- lidmaatschap per seizoen. 

•    Trainingskaart van 10 trainingen kost € 150,‐ (een seizoen geldig).  
 
BEELDMATERIAAL  
Alle beeldmateriaal gemaakt tijdens trainingen en/of evenementen van Team Xtreme / 
Freestyle Academy, evenals beeldmateriaal van wedstrijden mogen door ons gepubliceerd  
worden. Bovengenoemde zal geen aanspraak maken op de rechten van het beeldmateriaal. 
Team Xtreme / Freestyle Academy is gerechtigd het beeldmateriaal te gebruiken voor 
interne en externe doeleinden.  
 
VERZEKERINGEN / AANSPRAKELIJKHEID 
Met het inschrijven als lid en het zijn van lid van Team Xtreme bevestigt het lid of de ouders 
van het lid, dat hij/zij verzekerd is voor gebeurtenissen die kunnen voorvallen tijdens 
deelname aan trainingen, kampen en wedstrijden. Tevens vrijwaart hij/zij/ouders Team 
Xtreme / Freestyle Academy, de stichting, het bestuur, de trainers en de begeleiders van al 
haar aansprakelijkheid. Leden en ouders van leden zijn zich bewust van de risico’s die het 
deelnemen aan trainingen, kampen en wedstrijden met zich meebrengen. Deelname aan 
activiteiten van Team Xtreme gebeurt geheel op eigen risico.  
 
Let op: Wanneer er in het buitenland wordt getraind en deelgenomen aan de wedstrijden is 
er de verplichting om de wintersportverzekering van de NSKIV te hebben. Dit is de enige 
Nederlandse verzekering die de eventuele kosten dekt bij ongevallen. 

mailto:snowboardteamxtreme@gmail.com

