Inschrijfformulier

Sportcentre de Dieze

(271, 20-1-2021)

Persoonlijke gegevens
Voor en achternaam*
Adres*
Postcode*
Geboortedatum*
E-mail
IBAN rekeningnummer*
Naam rekeninghouder*

M/V
Woonplaats*
Telefoonnummer
Nieuwsbrief?

Ja/Nee

*Verplicht

Medische gegevens
Ja/Nee

Heeft u gezondheidsklachten en/of beperkingen m.b.t sport en bewegen?
Zo ja, welke?

Opmerking: wij vragen medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het geven van goed
advies. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt volgens onze privacy voorwaarden.

Abonnement
VOORDELIG

Onbeperkt fitness
Gratis begeleiding van een trainer
Gratis persoonlijk trainingsprogramma
Onbeperkt LIVE groepslessen
Betaal per maand (automatische incasso)
Blokkeren bij b.v. zomerstop of blessure

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Minimaal 11 volledige kalendermaanden en daarna maandelijks opzegbaar
Direct maandelijks opzegbaar (minimaal 1 volledige kalendermaand)

✓

FLEXIBEL

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Kosten per maand:
Keuze abonnement (aankruisen):

€ 32,50

€ 39,50

……..

……..

Upgrade Hot Yoga
✓

Inclusief onbeperkt toegang tot lessen in de Hot Yoga studio

✓

Kosten per maand:
Keuze abonnement (aankruisen):

€ 57,50

€ 65,00

……..

……..

Inschrijfgeld

€ 8,50

€ 17,50

Van een proefles gebruik gemaakt en € 8,50 betaald

Datum:……..………….………………..

Opmerking: indien eerder een proefles is betaald dan worden deze kosten in mindering gebracht.

Van een proefles Hot Yoga gebruik gemaakt en € 15,00 betaald

Datum:……..………….………………..

Opmerking: indien eerder een proefles Hot Yoga is betaald dan worden deze kosten in mindering gebracht.

Betaling (restant) inschrijfgeld per incasso, contant of pin?
Voldaan (aftekenen medewerker Sportcentre de Dieze)?

………….….
………….….

………….….
………….….

Op de abonnementen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (zie website of ontvang op papier).

Kortingsregelingen (**)
Aankruisen indien van toepassing
Korting:
⃝ Betaal uw abonnement een jaar vooruit (i.c.m. 'voordelig' abonnement)
10%
⃝ € 351,00 (excl. Hot Yoga)
⃝ € 621,00 (incl. Hot Yoga)
Wilt u contant, met pin of via incasso betalen?
…………...…………………….
Voldaan?........................
Bouw korting op. Vanaf het 2e jaar 'vooruit' betalen krijgt u maar liefst 15% korting!
⃝ Maak gebruik van de daluren (maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur; niet in het weekend)
15%
⃝ Via partner binnen 'de Dieze':……………………….………………………….. (handtekening:….…….......….…………….)10%
⃝ Ik heb een Vivent kortingspas (nr.:………………..….……...........………. Geldig tot:………...……………..………………)
10%
⃝ Gezinskorting. Als 2e lid in gezin met hetzelfde woonadres Naam 1e lid:….…………….…………….…….
10%
⃝ Gezinskorting. Als 3e (of meer) lid binnen een gezin met hetzelfde woonadres
15%
Gezinskorting van toepassing op (namen):……………………………………………………………………………………………………………
⃝ Ik kom via (huidig lid) ….……………………………..………..……...….…………….en hij/zij ontvangt een gratis maand
** De gezinskorting geldt voor het goedkoopste abonnement en alleen in combinatie met de huidige
reguliere abonnementen.
** Meerdere kortingsregelingen zijn mogelijk, bij elkaar opgeteld maximaal 15% (zie ook onze voorwaarden).

Extra diensten
Aankruisen indien van toepassing
⃝ BenFit lifestyleprogramma (12 weken) zonder abonnement
€ 259,00
⃝ BenFit lifestyleprogramma (12 weken) in combinatie met abonnement
€ 229,00
⃝ Ik geef toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens in het BenFit lifestyleprogramma
⃝ 5-Rittenkaart Hot Yoga (half jaar geldig vanaf aankoopdatum)
€ 65,00
Wilt u contant, met pin of via incasso betalen?
…………...…………………….
Voldaan?........................

Hoe heeft u Sportcentre de Dieze leren kennen?
⃝ Tip via een huidig lid ⃝ Via Sociale Media ⃝ Via Google ⃝ …………...............................
⃝ Ik geef hierbij een machtiging voor een automatische afschrijving van het abonnementsbedrag
(en eventueel voor extra diensten waarbij gekozen is voor betaling per incasso).

⃝ Ik ben bekend en ga akkoord met de algemene voorwaarden van Sportcentre de Dieze
(zie onze website en in te zien en verkrijgbaar aan de balie van Sportcentre de Dieze).

⃝ Ik ben bekend en ga akkoord met de privacy voorwaarden van Sportcentre de Dieze
(zie onze website en in te zien en verkrijgbaar aan de balie van Sportcentre de Dieze).

Handtekening *:

Datum:

………………………………………………….

………………………………………………….

* indien jonger dan 18 jaar, handtekening ouders/verzorgers

Ledenadministratie Sportcentre de Dieze:
………………………………………………….
Ledenpas nummer:……………………

