
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

Naam & Voornaam : ________________________________________ 

Adres : ________________________________________ 

Postcode : _______________Woonplaats:_______________ 

Telefoonnummer : ________________________________________ 

GSM nummer : ________________________________________ 

Geboorte datum : ________________________________________ 

E-mail Adres : ________________________________________ 

 
Opmerkingen / bijzonderheden:  ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 
Maandkaart - 1x per week  € 28,00 O Plantage O Schoneveld 

Maandkaart - onbeperkt € 36,00 O Plantage O Schoneveld 

Maandkaart - onbeperkt € 40,00 O beide locatie’s onbeperkt 

Kwartaalkaart - 1x per week  € 77,00 O Plantage O Schoneveld 

Kwartaalkaart - onbeperkt  € 98,00 O Plantage O Schoneveld 

Kwartaalkaart - onbeperkt € 109,00 O beide locatie’s onbeperkt 

Jaarkaart** – 1x per week € 269,00 O Plantage O Schoneveld 

Jaarkaart** - onbeperkt € 345,00 O Plantage O Schoneveld 

Jaarkaart** - onbeperkt € 369,00 O beide locatie’s onbeperkt 

    

Ik ga akkoord met de automatische betaling van de contributie voor het lidmaatschap 

van Aerobicsstudio Fit & Fris en machtig hierbij Aerobicsstudio  

Fit & Fris om de contributie automatisch per maand/kwartaal* van mijn rekening af te 

schrijven  

*doorstrepen wat niet van toepassing is 

Naam rekeninghouder : _________________________________________ 

Rekeningnummer : _________________________________________ 

 
Bij doorlopende machtiging geldt een terugboekingtermijn van 30 dagen. 

Betaler heeft geen recht van terugboeking. Ik verklaar kennis te hebben genomen van de 

algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de inhoud ervan. 

 

 
Datum  : ________________  Ingangsdatum  : _______________ 

Plaats   : ________________  Ledenpasnummer: : _______________ 

     

     

     

_________________________    

Voor akkoord 

Handtekening deelneem(st)er 
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Algemene voorwaarden Aerobicsstudio Fit & Fris 
  

1. Bij elk bezoek dient u uw ledenpas mee te nemen. 

2. Duur lidmaatschap minimaal drie maanden. 

3. De ledenpas (**geldt niet voor de jaarkaarten) kan worden verlengd met de 

periode dat er geen les wordt gegeven en de periode dat u op vakantie bent. Dit 

geldt uitsluitend als u uw vakantie 2 weken van te voren meldt, maximaal 2 weken 

per jaar.  

4. Het stopzetten (blokkeren) van de ledenpas is uitsluitend mogelijk met een 

verklaring van de behandelend arts of specialist. Kortstondige ziekten, zoals griep, 

verkoudheid etc.. geven geen recht op stopzetting. In andere gevallen kunt u 

uw ledenpas altijd opzeggen maar dan geldt  wel een opzegtermijn van één 

maand, dit dient altijd schriftelijk of per mail ingediend te worden. 

5. In geval van zwangerschap geldt de normale opzegprocedure. 

6. De opzegtermijn van het lidmaatschap is 1 (één) maand. Opzegging dient 

schriftelijk bij Fit & Fris in te worden ingediend. Een e-mail bericht is eveneens 

toereikend. Deze opzegging dient voor het einde van de betalingstermijn plaats te 

vinden. Bevestiging van de opzegging dient altijd schriftelijk bevestigd te worden 

door Aerobicsstudio Fit & Fris. 

7. Er wordt in geen geval restitutie verleend. 

8. Ledenpassen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en worden uitsluitend na betaling 

verstrekt. 

9. Ledenpassen blijven eigendom van Fit & Fris. 

10. Fit & Fris behoudt het recht om deze algemene voorwaarden, lesuren, tarieven en 

indelingen van lesuren te wijzigen. 

11. U dient in de zaal gepaste kleding te dragen, dit ter beoordeling van de 

sportinstructrice. 

12. Fit & Fris accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het zoekraken van 

kleding en /of spullen. 

13. Deelname aan activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Fit & Fris aanvaardt dan 

ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot materiële of lichamelijke en 

/of gevolgschade. 

14. Indien er zich een verandering in uw gezondheidssituatie optreedt, dient u de 

instructeur hiervan op de hoogte te stellen zodat hij / zij u hiermee beter kan 

begeleiden en adviseren. 

15. Fit & Fris heeft het recht, in gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, naar 

eigen goeddunken te handelen of maatregelen te treffen. 

16. Ieder bezoeker(st)er, deelneemer(st)er wordt geacht op de hoogte te zijn van deze 

voorwaarden. 

17. Tevens verklaart degene die deelneemt aan de activiteiten deze voorwaarden te 

accepteren en te zullen naleven. 

 
 

 


