FysioFit Nuenen
Vincent van Goghstraat 257
5671 DT Nuenen
040-283 6554
ID incassant: NL59ZZZ172557410000

Inschrijfformulier
Naam: ____________________________________________________________________M / V
Straat: ________________________________________________________________________
Postcode\ Woonplaats: ___________________________________________________________
Geboortedatum_________________________________________________________________
Telefoonnummer:________________________________________________________________

E-mailadres:___________________________________________________________________
IBAN nummer: ____________________________ t.n.v. ________________________________

Omschrjving abonnement

Prijs:

Onbeperkt vrije Fitness

□ maand € 35,-

□ één jaar € 330,-

1 x per week groepsles Gym

□ maand € 37,50

□ één jaar € 350,-

1 x per week groepsles Fitness of Pilates

□ maand € 40,00

□ één jaar € 380,-

Onbeperkt groepslessen (alle combinaties)

□ maand € 50,-

□ één jaar € 475,-

Bij groepsles voorkeursdag- en tijd:

Pilates / Gym / Fitness /

_______________dag_____________tijd
(graag invullen waar u aan gaat deelnemen en op welke dag/tijdstip)

Start abonnement: ________________________
Inschrijfgeld
Een nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,-- en dient contant te
worden voldaan bij inschrijving.

Wijze van betaling
Betaling geschiedt uitsluitend op basis van een doorlopende SEPA machtiging. Door ondertekening
van dit formulier geeft u toestemming aan
• Fysiofit Nuenen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het bedrag
€ ________ van uw rekening af te schrijven
• uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Fysiofit Nuenen
• Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden
Ondergetekende heeft op www.fysiofitnuenen.nl de algemene voorwaarden doorgelezen en
verklaart zich hiermee akkoord.

Datum: _________________________________
Plaats: _________________________________
Handtekening: ___________________________
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Inschrijfgeld nieuw lid
Datum

Bedrag

Betaald
ja/nee

Akkoord

Betaald
ja/nee

Akkoord

€ 15,--

Intake Fitness
Datum intake

Bedrag
invullen

Therapeut

Verlenging jaarabonnement
Akkoord t/m welke
datum

1e verlenging

t/m

2e verlenging

t/m

Handtekening lid
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Datum ondertekening

16-09-2014

