inschrijfformulier
Achternaam:

…………………………………….

Voornamen:

…………………………………….

Geboortedatum: …………………………………….

M/V:

…………………………………….

Adres:

…………………………………….

PC en woonplaats:

…………………………………….

Telefoon:

…………………………………….

Email:

.....................................................

Keuze abonnement (aanvinken wat van toepassing is):








Daluren
MyGym Succes
MyGym Resultaat
MyGym Basis
1x per week
Studenten abonn.

€ 15,95 per maand. Jaarabonnement met verplicht automatische incasso. Ma t/m vrij van 10.00 tot 18.00.
€ 28,50 per maand. Jaarabonnement met verplicht automatische incasso.
€ 37,00 per maand. Halfjaarabonnement met verplicht automatische incasso.
€ 42,00 per maand. Maandelijks opzegbaar, bij aanvang betaalt u één borgmaand, zie voorwaarden.
€ 24,00 per maand. Maandelijks opzegbaar, bij aanvang betaalt u één borgmaand, zie voorwaarden.
€ 19,95 per maand. Kwartaal abonnement.

Hierbij machtig ik MyGym om maandelijks het abonnementsgeld van mijn rekening af te schrijven:
Naam rekeninghouder:

.........................................................................

Bank- of gironummer:

.........................................................................

Datum:

.........................................................................

Handtekening voor akkoord:

Voorwaarden:
1. Betaling van halfjaar en jaarabonnementen gaat verplicht per automatische incasso.
2. Betaling van contributie dient onder alle omstandigheden te geschieden. Tijdens ziekte wordt vanaf de dag
dat MyGym een doktersverklaring heeft ontvangen, de contributiebetaling stopgezet. Men kan nooit achteraf
een langdurige afwezigheid contributiegeld terugkrijgen.
3. Een bij MyGym aangegaan lidmaatschap moet tenminste één maand van tevoren schriftelijk worden opgezegd.
Indien een lid met een maandabonnement geen gebruik meer wenst te maken van het lidmaatschap, kan hierna,
indien gewenst, nog één maand worden getraind. Hiervoor is reeds een borgmaand betaald.
4. Restitutie van betaalde contributies/borgsom wordt behoudens het in art. 2 (ziekte) genoemde nooit verleend.
5. Een lid dient er onder alle omstandigheden voor te zorgen dat de contributie wordt betaald.
6. Achterstallige contributies worden met 10% administratiekosten belast.
7. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan een ander worden gegeven of verkocht.
8. MyGym, noch de leiding daarvan, zijn aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen, beschadigingen
daarvan of eventuele ongevallen welke het lid kunnen overkomen.
9. MyGym is gesloten op algemene feestdagen. De sluitingstijden geven geen enkel recht op teruggave van contributie.
10. MyGym behoudt zich het recht om de abonnementstarieven te wijzigen.
11. MyGym behoudt zich het recht voor om openingstijden te veranderen en van instructeurs te wisselen.
12. Minderjarige personen kunnen uitsluitend worden ingeschreven door één van beide ouders of wettige
vertegenwoordiger/ster.
13. De lidmaatschapspas dient altijd te worden meegebracht. De borg van deze pas bedraagt € 5,00.
14. Bij inschrijving is legitimatie verplicht.
Ik verklaar akkoord te gaan met de bovenstaande bepalingen en ingeschreven te hebben als lid. Ik heb een kopie van deze
overeenkomst ontvangen.
Datum:

Handtekening:

