
INSCHRIJFFORMULIER MAANDABONNEMENT

N.A.W. gegevens

Voornaam Achternaam
Postcode Straat
Huisnummer Plaats
Geboortedatum Email
Telefoon Mobiel
IBAN Naam Rekeninghouder

Jeugd onbeperkt fitness/groepslessen tot 21 jaar € 42,50 per maand

Volwassenen onbeperkt Fitness en groepslessen € 47,50 per maand

Eenmalig € 5,- ledenpas

Automatische incasso:

Ik verleen hierbij, tot wederopzegging, een machtiging aan Sport en Fitness Leimuiden

om maandelijks het bedrag van € __________ af te schrijven van het bovenvermeld

IBAN nummer.

Begindatum: _______________________________________________________________

te

Aldus overeengekomen en getekend op

Handtekening deelnemer: ____________________________________________________

(tot 18 jaar handtekening van ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige)

Sport & Fitness Leimuiden

Adres: Noordeinde 112, 2451 AJ Leimuiden  Telefoonnummer: 0172-852365

Email: info@sportenfitnessleimuiden.nl       Website: www.sportfitnessleimuiden.nl



Algemene Voorwaarden

Abonnement
1. Het abonnement heeft een contract voor een maand en loopt maandelijks door tot opzegging.
Opzegtermijn één kalendermaand.
2. Aanmelding voor een lidmaatschap van jongeren t/m 18 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden.

Betaling
1. Abonnementsgelden worden per automatische incasso vooruitbetaald.
2. Het maandcontract begint altijd op de eerste van de maand. Als u eerder van start wilt gaan, betaalt u de
resterende dagen.
3. Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo
of stornering om welke rede dan ook, wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer u in gebreke bent gebleven, wordt de vordering door Sport & Fitness Leimuiden uit handen gegeven,
waarbij de verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht, alsmede de wettelijke
rente.
4. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Opzeggen abonnement
Het opzeggen van het abonnement kan uitsluitend bij de receptie door het invullen van een opzegformulier en
het inleveren van de ledenpas. Daarna krijgt u een bevestiging via de mail.

Ledenpas
1. De leden pas bedraagt € 5,-
2. De ledenpas is strikt persoonlijk en uw eigendom. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking
te stellen. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas, dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen. Zonder
leden pas heeft het lid geen toegang tot Sport & Fitness Leimuiden. De kosten van een nieuwe pas zijn € 5,-

Aansprakelijkheid
1. Sport & Fitness Leimuiden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en diefstal van
Eigendommen van de deelnemer.
2. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich
Meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-) schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport
kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Gewijzigde openingstijden
1. Gedurende de schoolvakanties kan het lesrooster en openingstijden gewijzigd worden.
2. Sport & Fitness Leimuiden is gesloten op officiële feestdagen.

Huisregels
Draag schoon schoeisel en gepaste kleding. U mag niet met schoenen van buiten doorlopen naar de fitness en
aerobicszaal. In de sportschool kunt u schoenen wisselen voor schone sportschoenen.
Om hygiënische redenen dient u een handdoek te gebruiken tijdens het sporten en de
fitnesstoestellen schoon te maken na gebruik.


