Inschrijfformulier
Met blokletters invullen (A.U.B)
Persoonlijke gegevens
Voornaam:_________________________________

Voorletters:_______________________________________

Tussenvoegsel:_____________________________

Achternaam:______________________________________

Geboortedatum:____________________________

Geslacht:_________________________________________

IBAN NR:___________________________________

Facebook: _______________________________________

Adres gegevens
Straatnaam:_________________________________

Huisnummer:________

toevoeging:__________

Postcode:___________________________________

Woonplaats:_______________________________________

Telefoon:___________________________________

Email adres:_______________________________________

Mobiel:_____________________________________

Hoe heeft u ons gevonden?_________________________

Kies abonnementsvorm
1-jaarcontract
o
o
o
o
o
o
o

Jaarabonnement 1x per week (€ 21,99 per maand)
Jaarabonnement onbeperkt (€ 31,99 per maand)
Halfjaar abonnement onbeperkt (€ 39,99 per maand)
Onder de 18 jaar jaarabonnement onbeperkt (€ 25,99 per maand)
Studenten jaar abonnement onbeperkt (€ 25,99 per maand)
Gezin jaarabonnement per maand (€ 99,95) Max 4 personen
24/7 uur Halfjaar/Jaarabonnement € 35,40 (€ 2,95 per maand)

2-jaarcontract
o
o
o

2-Jaarabonnement onbeperkt (€ 27,99 per maand)
Onder de 18 jaar 2-jaar abonnement onbeperkt (€ 23,50 per maand)
Studenten 2- jaar abonnement onbeperkt (€ 23,50 per maand)

Let op er geldt een eenmalig startgeld van € 35,o

Ik machtig fitness & gezondheidscentrum Elst om de volledige contributie van het jaar- of halfjaarabonnement van
mijn rekening af te schrijven.

o

Ik kies voor betaalwijze per maand en machtig fitness & gezondheidscentrum Elst hierbij om de contributie
automatisch per maand van mijn rekening af te schrijven.

ü
ü
ü
ü

Een studenten abonnement gaat na de eerste contractperiode over naar een jaarabonnement onbeperkt.
Als je een studentenpas overlegd kun je het studentenabonnement verlengen
Een onder 18 jaar abonnement gaat over naar een jaarabonnement onbeperkt als je 18 jaar wordt.
Een abonnement dient men aan het einde van het contractperiode schriftelijk per brief te beëindigen met
inachtneming van 1maand opzegtermijn.

Door ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaar ik kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en
akkoord te gaan met de inhoud ervan. De algemene voorwaarden zijn mij bij het ondertekenen van dit inschrijfformulier ter
hand gesteld.

Ingangsdatum abonnement:

Handtekening:

In te vullen door de ouders/verzorgers van het kind/eren

Persoonlijke gegevens ouders / verzorgers
Voornaam:______________________________

Voorletters:________________________

Tussenvoegsel:__________________________

Achternaam:_______________________

Geboortedatum:_________________________

Geslacht:__________________________

IBAN NR:________________________________

Handtekening ouders/verzorgers:

