
Udmeldelsesblanket 
- udmeldelse er kun gyldig ved udfyldelse af denne blanket                

   
 
Udmeldelse ønskes  pr. dato:    /    - 20    
                                                                                                                                   Horsens Sportsdanserforening 
       

Navn:    Kundenummer:    
 
Holdnavn:    Holdnr.:    
 
Holdnavn:    Holdnr.:    
 
Bestemmelser vedrørende udmeldelse 
Hos TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening binder man sig for en sæson. Er man startet i efteråret og ønsker ikke at binde sig en hel sæson men kun til nytår skal man skriftlig udmelde 
sig inden d. 1. oktober. Er man startet efter 1. oktober er sæsonen bindende. 
Man fortsætter automatisk til næstesæson, så ønsker man ikke at fortsætte næste sæson skal man opsige sit medlemskab inden udgangen af uge 32.  
TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening henviser til Forbrugeraftalelovens §25, stk.1.  I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først,  når TC-Dance Studio & Horsens 
Sportsdanserforening  modtager denne underskrevne udmeldelsesblanket. Endvidere skal evt. restance betales til TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening.  Såfremt der opstår  tvivl om, 
hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne  bevise, at der er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.  
Ved udeblivelse fra undervisningen, uden  at have  udfyldt og afleveret denne udmeldelsesblanket, betragtes du/I stadig  som tilmeldt og kontingentet  vil blive opkrævet indtil underskrevet 
udmeldelsesblanket er modtaget. TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening -udmeldelsesblanketten skal udfyldes i receptionen. Alternativt kan formularen printes via www.tc-
dancestudio.dk og scannes og emailes eller sendes med almindelig post til TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening. TC-Dance Studio & Horsens Sportsdanserforening  understreger, at 
man kun ved brug  af denne udmeldelsesblanket kan opsige sit medlemskab. Ved sæsonens afslutning er der sommerferie og  medlemskabet fortsætter automatisk igen fra uge 35. 

Ved sæsonens afslutning fortsætter medlemskabet automatisk, med mindre denne udmeldelsesblanket er afleveret. 
 

Dato:   /    - 200                   
     Underskrift, værge hvis under 18 år 
Dato:   /    - 200                   
     Kvittering for, at udmeldelse er godkendt
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