LADIES SPORT
INSCHRIJFFORMULIER 2018
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: ___________________________________________________________
CONTRACT
De minimale contractduur is 6 maanden, daarna tot wederopzegging met 1 volle kalendermaand opzegtermijn
> 18 jaar
(Deel)tarief 1e maand
: € __________
Fitness zonder coaching per maand
(Her)inschrijving
:€
€ 27,50 (max 3 uur sporten per week)
€ 32,50 (max 1,5 uur per dag)
Totaal te voldoen 1e maand
: € __________
Groepsles of fitness (max1,5 uur per dag)
ACTIE:
incl. voeding, mentale coaching, meten & wegen
per maand
€ 26,50 1x per week
€ 31,50 2x per week
€ 36,50 3x per week
€ 41,50 4x per week en meer
Pakket per maand
€ 28,30 1 groepsles +1 uur fitness zonder coaching
€ 33,50 2 groepslessen +1 uur fitness zonder coaching
< 18 jaar per maand
€ 21,50 1 groepsles
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:

€ __________

…....................................

Ik heb een kopie van de Algemene Leveringsvoorwaarden 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.
E-mail
Ter hand
Ik heb een kopie van de Privacy Verklaring ontvangen.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande:
Datum: …………………....
Handtekening: ……………………………………….
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