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INSCHRIJFFORMULIER SPORT & TESTCENTRUM VAN DRUNEN

INSCHRIJFFORMULIER SPORT- & TESTCENTRUM VAN DRUNEN 2019

 GEGEVENS SPORTER

Klantnummer:

Naam & Achternaam: .....................................................................................................................................  M

V

Straat & Huisnummer:....................................................................................…........................................................................
Postcode & Woonplaats: ...........................................................................................................................................................
Telefoonnummer privé:....................................................................Telefoonnummer mobiel:...................................................
E-mail:...............................................................................…......................................................................................................
Geboortedatum:..........................................................................................................................................................................
INTAKE-GESPREK
U heeft de mogelijkheid om vrijblijvend een van de onderstaande intakegesprekken aan te vragen:
 Begeleidingsles (introductie in de fitness zaal met een duidelijke uitleg over de apparatuur en de trainingsmogelijkheden)

Let op!
De minimale leeftijd voor zelfstandig fitness is 15 jaar! Jeugd van onder de 15 jaar kunnen vanaf 8 jaar instromen
in de Jeugdfitness op dinsdag van 18.00-19.00 en donderdag van 18.00-19.00 uur. Hierbij krijgt de jeugd vaste
begeleiding zodat deze op 15 jarige leeftijd zelfstandig genoeg zijn om alleen aan de slag te gaan.

 ABONNEMENT/TESTTRAJECT

ondergetekende kiest de volgende abonnementsvorm

Alle prijzen zijn per periode van 4 weken.
Fitness All In
Betaling per 4 weken
Betaling per 12 weken
Jaarabonnement

1 x per wk
 € 32,75
 € 31,75
 € 29,75

Onbeperkt
 € 42,95
 € 41,95

Gold Card!
Onbeperkt
Jaarabonnement ( 1 jaar )
 € 40,00
Jaarabonnement ( 2 jaar )
 € 36,00
(onbeperkt fitness en groepslessen, onbeperkt zonnebank studio, korting bij verschillende winkels en ondernemers in deze
omgeving, 10% korting op evenementen georganiseerd door koloszaal)
EXCIO Circle
(Jaarabonnement)
(Half jaarcontract)
Upgrade normale abonnementen
(Normaal abonnement + EXCIO Circle)
60+ Fitness

Onbeperkt
 € 33,50
 € 37,50
Upgrade
 € 7,50
1 x per wk
 € 22,50

2 x per wk
 € 26,00

Onbeperkt
 € 30,00

60+ Fitness Daluren
(maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag tussen 14:00 – 17:00 uur)
Fysio Sport
Fysio Sport (13:00-14:00 uur)

1 x per wk
 € 21,00

2 x per wk
 € 26,00

Onbeperkt
 € 24,50
3x per wk
 € 31,00

Jeugdabonnementen
3 t/m 8 jaar
9 t/m 15 jaar
16 tot 18 jaar

1 x per wk
 € 22,00
 € 24,00
 € 26,50

2 x per wk
 € 26,50
 € 29,00
 € 31,00

Onbeperkt
 € 31,00
 € 33,00
 € 35,50

Gezinsabonnement
(Jaar abonnement) (max. 2 volwassenen en 2 kinderen, ieder extra kind is €25,00 extra
VIP abonnement ( 1 jaar ) ( GRATIS onbeperkt gast lid )
Voedingsschema op maat: ( www.proudfigure.com )

Onbeperkt
 € 92,50
Onbeperkt
 € 46,50
 €25,00
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 Thebe Lid 10 % korting op vertoon van uw thebe pas ( alleen geldig op FAI 1xpw, onbeperkt en Jeugdabonnementen. )
Thebe klantnummer : ………………………..



CONTRIBUTIEBEREKENING
Contributie per 4 weken

In te vullen door het Sport- & Testcentrum van Drunen:

Eenmalige inschrijfkosten
Ledenpas
Excio pas

€ 15,00
€ 10,00
€ 30,00

Totaal

€

€

Ingangsdatum contract:…………………………………….
(in te vullen door Sport en testcentrum van Drunen)

*

de ledenpas is niet inleverbaar, deze blijft uw eigendom en is altijd herbruikbaar

 BETALINGSWIJZE
U kunt ervoor kiezen om per automatische incasso uw betalingen te voldoen of om contant te betalen. Wanneer u
contant wilt betalen, kan dit echter alleen per 3 perioden.

ik betaal per automatische incasso per 4 weken.

ik betaal per automatische incasso per 3 perioden.

ik betaal contant per 3 perioden.

 DOORLOPENDE MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Sport & Testcentrum Van Drunen. Het bedrag zal
gekoppeld zijn aan de mij bekende contributiegelden, voor het door mij gekozen lidmaatschap.
Het bedrag zal worden overgemaakt op ABN AMRO rekeningnummer 590163094 t.n.v.
Sport & Testcentrum Van Drunen
Kasteellaan 21
4941 XM
Raamsdonksveer
IBAN nummer ........................……...........………................................ Bank
ten name van ............................................................…………...adres …….............................................................................
postcode & woonplaats ............................................……………...............……………….……………………………………….
Datum................….....……….............................

Ondergetekende verklaart het bovenstaande zorgvuldig te hebben gelezen en gaat akkoord met de
abonnementsvoorwaarden en indien aangekruist , met de doorlopende machtiging. Door ondertekening van dit
formulier verklaart de sporter ook dat alle gegevens naar
waarheid zijn ingevuld.

Aldus getekend te Raamsdonksveer, d.d. ............ - ………… - …………..
Handtekening:…………………….…..………………………………………
(voor minderjarige ondertekening door ouder / voogd)
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INTAKE VRAGENLIJST
Medische gegevens
Indien u één van de vragen met JA heeft beantwoord, adviseren wij u om - alvorens aan de trainingen of aan een test- of
begeleidingsprogramma te beginnen - uw huisarts te raadplegen.

Heeft u op dit moment klachten met betrekking tot uw gezondheid?

JA


NEE


Bent u pas nog geopereerd?





Bent u op dit moment onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, etc?
Heeft u wel eens last van:
- pijn in de borst of benauwdheid, in rust of bij inspanning?
- onregelmatige of snelle hartkloppingen?
- verhoogde bloeddruk?
- hoofdpijn duizeligheid, evenwichtstoornissen, problemen met zien of horen?





















Heeft u weleens een epileptische-aanval gehad?
Heeft u astma, bronchitis of een andere longziekte?







Heeft u suikerziekte (diabetes)?





Heeft u ooit een andere (dus nog niet gevraagde) ziekte gehad?





Gebruikt u medicijnen?





Bent u wel eens afgekeurd voor deelname aan sport?





Zou u naar aanleiding van uw lichamelijke klachten een
afspraak/adviesgesprek bij een van onze fysiotherapeuten willen hebben?
(Bij ‘ja‘ word er contact met u opgenomen)





Heeft u vaak last van:
- nieren, urinewegen, pijn bij urineren, urineverlies
- huidaandoeningen?
- spieren, pezen, of gewrichten in benen. heupen, knieën, enkels,
voeten, schouders, ellebogen, polsen, handen, rug, nek, enz?

Licht u nader toe wanneer u een of meerdere vragen met JA heeft beantwoord:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ABONNEMENTSVOORWAARDEN
1.1 Uw lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.2 Bij tijdelijke onderbreking van de training door verzuim, ziekte of vakanties e.d. dient de contributie te worden doorbetaald.
1.3 U mag uw verloren lessen inhalen in de eerste periode na uw afwezigheid; dit geldt uitsluitend voor een maximum
van 4 weken.
1.4 Een regeling treffen i.v.m. langdurige afwezigheid door ernstige gezondheidsproblemen, kan alleen wanneer u dit tijdig
aan ons doorgeeft en wanneer u in het bezit bent van een doktersverklaring.
1.5 Indien u voor een jaarabonnement heeft gekozen, kunt u uw abonnement om geen enkele reden tussentijds
stilzetten, veranderen of opzeggen. U betaalt uw contributie te allen tijde door.
1.6 Wanneer u het jaarabonnement niet wilt verlengen, dient u minimaal een maand voor afloop van het abonnement persoonlijk / schriftelijk
aan ons door te geven dat u het contract wilt beëindigen. Na het beëindigen van uw jaarabonnement mag u uiteraard voor een
andere abonnementsvorm kiezen.
1.7 Uw jaarabonnement kunt u tussentijds altijd verhogen (bijvoorbeeld van 1x per week naar 2 x per week). Andersom is dit niet
mogelijk. Bij andere abonnementen kunt u zowel verhogen als verlagen.
1.8 Wanneer u geen jaarabonnement heeft en u wilt uw lidmaatschap beëindigen, kan dit ook alleen persoonlijk / schriftelijk;
telefonische opzeggingen worden nooit in behandeling genomen.
1.9 U dient te allen tijde één periode aan opzegtermijn te betalen; dit is altijd één hele periode (een periode is vier weken) na uw
huidige betaalperiode.
2.0 Uw opzegging wordt pas actief wanneer u alle openstaande posten heeft voldaan.
2.1 Blijft u zonder geldige opgaaf van reden weg, dan loopt uw contributie gewoon door, en wel voor een bedrag van uw
laatst genoten abonnement.
2.2 Sport- & Testcentrum Van Drunen behoudt zich het recht voor om, indien zij dit nodig acht, de tarieven van de contributie
en de les- en openingstijden te wijzigen.
2.3 Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht gegeven.
2.4 Wanneer u dit reglement ondertekend vrijwaart u Sport- & Testcentrum Van Drunen van elke vorm van aansprakelijkheidsstelling
voor schade (met name letselschade) die het gevolg is van deelname aan één of meer van de door Sport- & Testcentrum
Van Drunen aangeboden programma(‘s) of adviezen, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van
Sport- en Testcentrum Van Drunen of een van haar medewerkers.
2.4 Wanneer u heeft gekozen voor een jaarabonnement gaat u bij ondertekening van deze voorwaarden automatisch akkoord met
de abonnementsvoorwaarden van het jaarcontract.

 HOE BENT U BIJ SPORT & TESTCENTRUM VAN DRUNEN TERECHT GEKOMEN?

Via familie/ vrienden/ kennissen*

Via Internet/ Social Media*

Overig, namelijk…………………………………………
* omcirkelen wat van toepassing is

