LADIES SPORT
INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regelingen zoals hieronder vermeld.
Dit formulier graag volledig invullen en ondertekend inleveren.
Achternaam: ________________________________________________________________
Voorletters: _________________ Roepnaam:_______________________________________
Adres: _____________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ______________________________________________________
Telefoonnummer: ____________________________________________________________
Geboortedatum: ______________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
Datum aanmelding: ___________________________________________________________
In te vullen door Ladies Sport

Paraaf medewerker Ladies Sport

CONTRACT
De minimale contractduur is 3 maanden, daarna tot wederopzegging
e

(Deel)tarief 1 maand

(Her)inschrijving
e

Totaal te voldoen 1 maand

: € __________
:€

> 18 jaar
Fitness inclusief coaching
€ 27,50 midweek 1 uur per dag of weekend
€ 30,00 elke dag 1 uur of midweek 1,5 uur p.d.

: € __________

ACTIE: ……………………………………..

Groepsles
€ 26,50 (1x per week)
€ 30,00 (2x per week)
€ 35,00 (3x per week)
Pakket
€ 32,50 2 groepslessen en 1 uur fitness
€ 39,50 1 tot 1,5 uur per dag groepsles, fitness
< 18 jaar
€ 19,50

Automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving aan
Ladies Sport wegens betaling van contributie.
IBAN:

____________________________________________________

Naam rekeninghouder (indien afwijkend van genoemde naam): _________________________
Weigeringstermijn is zesenvijftig dagen
Eerstvolgende maand tbv aut. incasso: …………………………………………

€ __________

Datum: ……………………………………….
Handtekening: …....................................
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LADIES SPORT
Indien korting van toepassing
Zoals hierboven is aangegeven, ontvangt u een (korting) op het abonnement op de naar gelang een langere
abonnementsperiode wordt afgesloten. Bij een vroegtijdige opzegging van het abonnement door u is Ladies
Sport derhalve gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis
van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende abonnementsbijdrage.
Voor de voorwaarden van de herberekening wordt verwezen naar artikel 6 lid 2, lid 3 en lid 5 van de
Algemene Leveringsvoorwaarden.
U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de
wet of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer vindt plaats per 1 januari (zie ook artikel 7 van de Algemene
Leveringsvoorwaarden).
Op grond van artikel 5 van de Algemene Leveringsvoorwaarden heeft u gedurende een week na
ondertekening van deze overeenkomst het recht om deze overeenkomst te herroepen (tenzij u voor afloop
van deze termijn reeds gebruik hebt gemaakt van de fitnessfaciliteiten).
Opzeggen contract
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren,1 volle kalender maand voor afloop van de duur van
het contract.
Medische gegevens:
Hebt u klachten en / of beperkingen?

Ja / Nee

Zo ja, welke?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gebruikt u medicijnen? Ja / Nee
Zo ja, waarvoor?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Persoonsgegevens:
Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw
gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen de medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen
en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een
(fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke
beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Ladies Sport dan ook
uitsluitend voor dit doel gebruikt. Ladies Sport zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de
gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan
noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Ladies Sport uw medische gegevens niet verwerken. Dat betekent
dat Ladies Sport geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven
door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik heb een kopie van de Algemene Leveringsvoorwaarden Fit!vak ontvangen en ga hiermee akkoord.
Ik heb een kopie van het huishoudelijk reglement ontvangen en ga hiermee akkoord.
Ik heb een kopie van dit inschrijfformulier ontvangen.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande::
Datum: …………………....

Handtekening: ……………………………………….:
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