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Volledige naam:  _______________________________________________________________________  
Voorletters sporter:   _______________________________________________________________________  
Roepnaam:   ____________________________________________________________________ m/v 
Geboortedatum:  _______________________________________________________________________  
Telefoon privé:   ___________________  Werk:  __________________________________________  
Adres:   ___________________  Huisnr. __________________________________________  
Postcode:   _______________________________________________________________________  
Woonplaats:  _______________________________________________________________________  
E-mail:  _______________________________________________________________________  
Datum aanmelding:  _______________________________________________________________________  
 
Medische gegevens: 
 
Heb je klachten en / of beperkingen? Ja / Nee 
Zo ja, welke? 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 
Gebruik je medicijnen? Ja / Nee 
Zo ja, waarvoor?  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 
Zijn er nog punten die je belangrijk vindt om te vermelden?: 
 
“Zoals je wellicht hebt opgemerkt, vragen wij je om persoonsgegevens, waaronder gegevens over je 
gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen de medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en 
voor het opstellen van een voor jou goed en passend (sport)advies. Wij kunnen je immers alleen van een 
(sport)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van jouw gezondheidstoestand en mogelijke 
beperkingen op de hoogte zijn. Jouw gegevens over je gezondheid worden door Sportstudio S.P.A. dan ook 
uitsluitend voor dit doel gebruikt. Sportstudio S.P.A. zal jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal 
de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan 
noodzakelijk is en worden op jouw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. 
Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zal Sportstudio S.P.A. je medische gegevens niet verwerken. Dat 
betekent dat Sportstudio S.P.A. geen gegevens van jou zal verzamelen indien je daar geen toestemming voor 
hebt gegeven door het inschrijfformulier in te vullen én je handtekening onder deze verklaring te plaatsen. 
 

 Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door de sportstudio als hiervoor bedoeld. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld,  
Handtekening: Datum:  
 
 
 ____________________________  ____________________________  
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Aanbod: 
 
Sportstudio S.P.A. biedt je de volgende lessen: 

 Club Joy Power 

 CM&Power 

 Core&More 

 Dance&Shape 

 Jump&Joy 

 Personal training 

 Pilates 

 Run&Fun 

 Soepel&Sterk 

 Spin&Sweat 

 Spin&Twist 

 Step&Swing 

 Yogalates 
 
Soort lidmaatschap en prijzen: 
 

 Half jaar 1 les per week, maandelijkse betaling € 29,- 
 Half jaar 2 lessen per week, maandelijkse betaling € 34,- 
 Half jaar 3 lessen per week, maandelijkse betaling € 39,- 
 Strippenkaart 10 lessen, geldigheid 3 maanden, € 75,- 
 Personal training, per les € 45,- 

 
 Ik ga akkoord met eenmalige afschrijving van € 10,- inschrijfgeld. 

 
Je wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet 
of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer vindt plaats per 01 januari 2018. 
Je hebt gedurende een week na ondertekening van deze overeenkomst het recht om deze overeenkomst te 
herroepen (tenzij je voor afloop van deze termijn reeds gebruik hebt gemaakt van de groepsfitnessfaciliteiten).  
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Betaling: 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving aan 
Sportstudio S.P.A. wegens betaling van de abonnementsbijdrage. Sportstudio S.P.A. zal de 
abonnementsbijdrage maandelijks afschrijven. 
  
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren een maand voor afloop van de duur van het 
contract. 
 

 Ik heb een kopie van de Algemene Leveringsvoorwaarden ontvangen en ga hiermee akkoord. 
 Ik heb een kopie van het huishoudelijk reglement ontvangen en ga hiermee akkoord. 

 
 Ik ga akkoord dat mij via e-mail een nieuwsbrief wordt toegezonden. 

 
 
Bankrekening IBAN:   ____________________________________________________________________  
 
Naam rekeninghouder:  ____________________________________________________________________  
 
Handtekening: Datum:  
 
 
 ____________________________  ____________________________  
 
 
 
Bijlage(n): 

• Algemene Leveringsvoorwaarden 

• Huishoudelijk reglement 

 


