LIDNUMMER:

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam
Achternaam
Adres en nr
Postcode/woonplaats
Geboorteland
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mail

ABONNEMENTEN

☐ Basic
€19,50 per maand 1 uur per week sporten - 1 jaar contract
☐ Standaard €25,00 per maand onbeperkt sporten - 1 jaar contract
☐ Halfjaar €35,00 per maand onbeperkt sporten- 1/2 jaar contract
☐ Flexibel €45,00 per maand onbeperkt sporten - maandelijks opzegbaar.
Ingangsdatum abonnement :

OVERIGE
Gezondheidstoestand (lijdt u/heeft u geleden aan epilepsie, diabetes, hemofilie, cara, hart- of
zenuwaandoeningen, rugpijn of anders). indien ja toelichten s.v.p
☐ NEE
☐ JA, namelijk

AKKOORD
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving zoals beschreven in onze reglement
en is in het bezit van een kopie van het reglement. Voor minderjarige leden dient een van de
ouders of verzorgers te ondertekenen.
Naam ondertekenaar
Datum ondertekening
Handtekening

LIDNUMMER:

REGLEMENT
U heeft zich d.m.v. dit inschrijfformulier voor als lid verbonden met Lady’s Sport Gorinchem
Abonnement
De betaling van abonnement dient te worden gedaan in de eerste week van elke maand op
NL96 ABNA 0629 1700 29
Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10.
Lidmaatschapskaart kwijt
U kunt een nieuwe Lidmaatschapskaart aanvragen, kosten hiervan zijn € 5,00.
Contact
Informatie is te verkrijgen:
Per telefoon; 06-11466366
Per e-mail: info@fynesfitness.nl
Vakanties en nationale feestdagen
Trainingen worden het hele jaar door gegeven behalve op nationale feestdagen, 2 weken in de zomervakantie en tussen
kerst en Nieuwjaar. Gedurende deze dagen is er wel contributie verschuldigd.
Beëindiging en opschorten abonnement
Het contract wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na deze periode stilzwijgend
over in een overeenkomst, dat maandelijks opzegbaar is met in inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. In deze
maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen. Het beëindigen van een abonnement is alleen mogelijk wanneer er
geen betalingsachterstand is. Bij verhindering dient men normaal door te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap dient
altijd schriftelijk te geschieden. Op onze website of op locatie kan men een formulier opvragen.
Tussentijdse beëindiging van het contract
Kan alleen:
a) op medische grond (met een doktersverklaring) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
b) bij verhuizing buiten een straal van 10 km met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Bij het vroegtijdig beëindigen (m.u.v. op medische grond of bij verhuizing) van het contract ben je het flexibel maandtarief
verschuldigd, met terugwerkende kracht.
Aansprakelijk
De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor
persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het
onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel
geheel door hem/haar worden gedragen. Ondergetekende is zich er van bewust dat het beoefenen van Lady’s Sport risico’s
met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolg schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van Lady’s
Sport Gorinchem kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal ondergetekende. Lady’s Sport Gorinchem/of haar
leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze.
Minderjarigen
Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier door ouders of toeziend voogd te tekenen.
Bij misdraging van een lid is de leiding bevoegd de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis
eenzijdig op te zeggen.

