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Persoonlijke algemene gegevens 

Achternaam  

Voorletters  

Voornaam  v / m 

Geboortedatum  

Telefoon privé  Mobiel  

Adres  Huisnummer  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres  

Datum inschrijving  

 

Persoonlijke medische gegevens 

Heb je (fysieke) klachten en/of beperkingen?  ja / nee 

Zo ja, welke?  

Gebruik je medicijnen?  ja / nee 

Zo ja, waarvoor?  

  

Soorten lidmaatschappen Sportstudio S.P.A. 

Sportstudio S.P.A. biedt je de volgende groepslessen: 

 

• Club Power® 

• Club Step® 

• CM Power 

• Core&More 

• Jump&Joy 

• Kids les Pilates 

• Pilates 

• Pilates WOW 

• Run&Fun 

• Spin&Sweat 

• Spin&Twist 

• Yoga 

• Yogalates 

 

Prijzen:  

  Half jaar 1 les per week Maandelijks bedrag door inschrijver verschuldigd € 29,- 

  Half jaar 2 lessen per week Maandelijks bedrag door inschrijver verschuldigd € 34,- 

  Half jaar 3 lessen per week Maandelijks bedrag door inschrijver verschuldigd € 39,- 

  Strippenkaart 10 lessen Eenmalig door inschrijver verschuldigd € 75,- 

  Personal training Per les door inschrijver verschuldigd € 45,- 

  

 Ik ga akkoord met een eenmalige betaling van het inschrijfgeld ter hoogte van € 10,- 

Het lidmaatschap gaat in op datum van inschrijving. 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 2019. 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). De persoonlijke gegevens op dit formulier 

zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportstudio S.P.A. gebruikt. Deze 

gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. 

 

 
Aldus naar waarheid ingevuld Door ondertekening van dit formulier bevestig ik 

mijn inschrijving bij Sportstudio S.P.A.  Ik heb een 

kopie v/d algemene voorwaarden + huisregels 

ontvangen en ga hiermee akkoord. Handtekening: Datum: 
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VERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 

Privacy met betrekking tot verwerking persoonsgegevens 

Zoals je wellicht hebt opgemerkt, vragen wij je om persoonsgegevens (waaronder gegevens over je gezondheid) 

te verstrekken. Wij verzamelen deze 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 medische gegevens 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 digitale systemen 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. 

 

 

E-mail en social media 

Om jullie als sporters te kunnen informeren over nieuwe lessen, wijzigingen van lesroosters en/of inschrijvingen 

op sportevenementen, maken wij gebruik van e-mail of post nieuwsbrieven. Ook worden per lessoort groepsapps 

in WhatsApp gebruikt door Sportstudio S.P.A. en de leden zodat zij snel en makkelijk met elkaar kunnen 

communiceren. Om deze vormen van communicatiekanalen in te kunnen zetten, vragen wij jouw uitdrukkelijke 

toestemming. 

  

 Ik ga akkoord dat mij via e-mail of post nieuwsbrieven en overige informatie betreffende onze dienstverlening 

wordt toegezonden. 

 Ik ga akkoord dat mijn mobiele telefoonnummer wordt opgenomen in de groepsapp(s) van mijn keuze binnen 

WhatsApp. Ik kan mijzelf hier altijd uit verwijderen. 

 

Volledige voornaam en achternaam:  

 

Handtekening: 

 

 

Datum: 
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DOORLOPENDE MACHTIGING S€PA 
 

Naam incassant : Sportstudio S.P.A. B.V. 

Adres incassant : Kraakselaan 93 

Postcode incassant : 6981 HC Woonplaats incassant : Doesburg 

Land incassant : Nederland Incassant ID : NL43ZZZ633157110000 

Kenmerk machtiging : sportlidmaatschap 

 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Sportstudio S.P.A. B.V.om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven wegens jouw lidmaatschap 

en jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Sportstudio S.P.A. B.V. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam :  

Adres : 

Postcode : Woonplaats : 

Land* :   

Rekeningnummer [IBAN] : Bank identificatie [BIC]** : 

 

Handtekening: Plaats en datum: 

 

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden 

** Geen verplicht veld in geval van een Nederlands rekeningnummer  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Algemene voorwaarden van toepassing op dienstverlening van Sportstudio S.P.A. B.V. gevestigd te 

Doesburg 

 

Artikel 1 Aanmelding en lidmaatschap 

 Een lid kan zich inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen en te overhandigen op de trainingslocatie. Het 

lidmaatschap gaat in op de datum zoals vermeld op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- en is bij 

inschrijving verschuldigd. Er vindt geen restitutie van de contributie plaats indien het lid geen gebruik maakt van de 

mogelijkheden die het abonnement biedt.  

 

Artikel 2 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 

2.1 Een lidmaatschap bij Sportstudio S.P.A. B.V. kan op elk gewenst moment ingaan en heeft altijd een minimale duur 

van een half jaar.  

2.2 Nadat het lid een overeenkomst is aangegaan beschikt het lid over een herroepingstermijn van 14 dagen. Om van dit 

recht gebruik te maken dient het lid een opzegformulier in te vullen. 

2.3 Indien de wederpartij heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt hij Sportstudio S.P.A. 

B.V. door ondertekening van de doorlopende SEPA-machtiging, de machtiging voor het incasseren van de 

abonnementsgelden en/of de eventuele eenmalig te incasseren gelden. 

2.4 De overeenkomst dient te worden beëindigd via een opzegformulier of door schriftelijke opzegging. Tegen het einde 

van het lopende lidmaatschapstermijn kan het lid opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn van een maand.  

2.5 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, volgt een verzoek het 

verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen. Toegang tot de groepslessen wordt geweigerd zolang niet aan 

de betalingsverplichting is voldaan. Indien na deze periode van twee weken het lid in gebreke is gebleven, kan de 

vordering ter incasso uit handen worden gegeven voor rekening van het lid.  

2.6 Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren/wijzigen. Tenminste één 

maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Het lid heeft dan één maand de tijd om de 

overeenkomst op te zeggen. Indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor 

gezinsconsumptie of op aanpassingen voorvloeiend uit de wet geldt dit recht niet.  

 

Artikel 3 Openingstijden 

3.1 Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.  Indien deze wijzigen, zal de 

wederpartij daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie binnen het sportcentrum en de 

website. Indien de wederpartij zich hiermee niet kan verenigen, dient hij het abonnement conform artikel 2.2. op te 

zeggen.  

3.2 Op officiële en erkende feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, is Sportstudio S.P.A. B.V. gerechtigd 

gesloten te zijn, zonder dat dit zal leiden tot restitutie of vermindering van abonnementskosten. 

3.3 Sportstudio S.P.A. B.V. is gerechtigd om in de maanden juli & augustus een ‘zomerrooster’ in te stellen, zonder dat dit 

zal leiden tot restitutie of vermindering van abonnementskosten. 

3.4 In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid waarop Sportstudio S.P.A. B.V. geen 

invloed heeft, noch redelijkerwijs kan hebben en die haar dienstverlening onmogelijk maakt, wordt Sportstudio S.P.A. 

B.V. ontslagen van haar verplichtingen uit hoofde van de gesloten lidmaatschapsovereenkomst. De wederpartij kan in 

geval van overmacht geen vergoeding van de dor de wederpartij geleden schade op Sportstudio S.P.A. B.V. verhalen 

en zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van abonnementsgelden. Onder overmacht dienen mede te 

worden verstaan: storingen in elektriciteitsvoorzieningen en verwarming, noodzakelijke reparatie en verbouwing aan 

de locatie, ziekte van de instructeur enz. 
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Artikel 4 Groepslessen 

Indien een lid zich uiterlijk 24 uur voor de les afmeldt, behoudt hij/zij het recht op de les. Deze kan worden ingehaald 

op een ander tijdstip, in overleg met Sportstudio S.P.A. B.V. Het lesrooster staat vermeld op de website. Sportstudio 

S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor in uitzonderlijke gevallen het lesrooster aan te passen of lessen met een 

aangepast programma aan te bieden.  

 

Artikel 5 Risico en aansprakelijkheid 

5.1 Het volgen van een groepsles of activiteit is geheel voor eigen risico van het lid. Medewerkers en bestuur van 

Sportstudio S.P.A. B.V. zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of 

letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. Evenmin zijn medewerkers en bestuur aansprakelijk 

voor diefstal van eigendommen. 

5.2 De wederpartij verklaart door inschrijving dat hij/zij uitsluitend voor eigen risico sportonderricht zal ontvangen en 

afstand te doen van alle rechten tot indienen van schadeclaims jegens Sportstudio S.P.A. B.V.  

 

Artikel 6 Instructies en huisregels 

Lid dient zich op de hoogte te stellen van de huisregels en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te 

handelen en de instructies van de medewerkers van Sportstudio S.P.A. B.V. op te volgen. De huisregels zijn vermeld 

in de zaal en op de website. Sportstudio S.P.A. B.V. behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke 

schending van de huisregels, dit naar oordeel van het bestuur, de lidmaatschapsovereenkomst te ontbinden. De 

contributie voor de op grond van dit artikel voortgekomen ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode is als 

schadevergoeding verschuldigd door het lid. 

 

Artikel 7 Klachtenbehandeling 

In geval van klachten met betrekking tot de diensten van Sportstudio S.P.A. B.V. kan het lid een klachtenmail sturen 

naar welkom@sportstudiospa.nl met een duidelijke omschrijving van de klacht. 

 

Artikel 8 Omgaan persoonsgegevens 

Sportstudio S.P.A. B.V. zal de door u verstrekte gegevens met de grootst mogelijke zorg bewaken. Zie hiervoor onze 

Privacy Statement.  De gegevens kunnen worden gebruikt voor het personaliseren van de training op verzoek van en 

in overleg met het lid. Verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden in communicatie naar leden. 

 

Artikel 9 Slotbepalingen 

9.1 Door zijn inschrijving verklaart de wederpartij de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportstudio S.P.A. B.V.  

te kennen en te accepteren, te allen tijde kunt u deze terugvinden op de website van Sportstudio S.P.A. B.V. 

9.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Sportstudio S.P.A. B.V. is gerechtigd de 

algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor in de 

inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd. 
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Privacy Statement 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw 

lidmaatschap. In deze Privacy Statement beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een 

lidmaatschap af te sluiten bij Sportstudio S.P.A. en ondertekening van de verklaring ‘verwerking persoonsgegevens’ gaat u 

akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene verordening 

gegevensbescherming. 

 

In het kader van de dienstverlening van Sportstudio S.P.A. B.V. worden bij uw inschrijving uw NAW-gegevens, e-mailadres, 

geboortedatum en telefoonnummer verzameld en verwerkt. Deze zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw 

sportlidmaatschap. Medische gegevens waarmee wordt bedoeld; (fysieke)klachten en/of beperkingen of gebruik van medicijnen 

worden uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een op u passend (sport)advies verzameld en 

verwerkt. Uw medische gegevens worden door Sportstudio S.P.A. B.V. uitsluitend voor dit doel gebruikt. 

 

Daarnaast zal Sportstudio S.P.A. B.V. uw NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer gebruiken om u per 

post, per email of anderszins te informeren over producten, diensten of speciale acties van Sportstudio S.P.A. B.V. die voor u 

interessant kunnen zijn, tenzij u heeft aangegeven geen berichten van Sportstudio S.P.A. B.V. te willen ontvangen. 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Zo zorgt Sportstudio S.P.A. B.V. 

dat gegevens goed beveiligd zijn en alleen daartoe geautoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens. Sportstudio 

S.P.A. B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden zonder wettelijke 

verplichting verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw 

verzoek onverwijld uit onze digitale systemen verwijderd. 

 

Sportstudio S.P.A. B.V. kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien dat wettelijk verplicht is. Voor elke andere 

verwerking van uw gegevens zal Sportstudio S.P.A. B.V. uw voorafgaande expliciete toestemming vragen. 

 

*** 
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HUISREGELS 
 

Om het voor iedereen plezierig te maken én te houden 

 

1. In de zaal graag ‘binnen-sportschoenen’ dragen en correcte, schone en veilige sportkleding; 

2. Alleen waardevolle spullen mag je mee de zaal in nemen (telefoon, sleutels, portemonnee), jas en tas 

graag in de gang achterlaten; 

3. Tijdens het trainen gebruik je een handdoek om op te liggen/zitten; 

4. Gewichten en/of matjes graag na de les terugleggen op de plaats; 

5. In de zaal alleen afsluitbare drinkbekers gebruiken; 

6. Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid; 

7. De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen. 


