In te vullen door administratie:
VERWERKT:
SCAN:
WB:
PARAAF:

Persoonlijke gegevens
Voornaam

:____________________________

Achternaam

:________________________m/v

Adres

:____________________________

Geboortedatum:_______________Leeftijd:______

Postcode

:____________________________

Woonplaats

Telefoonnr.

:____________________________

IBAN :___________________________________

E-mailadres

:_____________________________

Naam rekeninghouder :______________________

:___________________________

Soort lidmaatschap Atalanta Sports Club VOF
S.v.p. aankruizen wat van toepassing is.

1x per week
-----------

Onbeperkt

Fitness Only (52 wk abonnement)

28 weken
52 weken

-----------

Rittenkaart 10/15 (28wk geldig)
----------Rittenkaart Slimcab/Bodytec/Vacumove/Better Belly
Fitness/Groepsles :_________________________

1 Maand all-in
Aantal: 10/15/25/20 trainingen
Startdatum:____________

SAMENVATTING VOORWAARDEN:
Artikel 1.
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn sportabonnement voor minimaal de gekozen periode ben aangegaan n.a.v. de periode die ik heb
aangekruist.
Bij opzeggen vooraan, middenin of einde van de maand, is de eerst opvolgende maand het opzegtermijn, mits de gekozen
abonnementsvorm is voldaan.
Als het contract tussentijds met goed vinden van de gecontracteerde en de sportclub gewijzigd wordt naar een ander contract,
geldt het opzegtermijn voor het nieuwe contract.
Opzeggen kan alleen schriftelijk, via een opzegformulier of via e-mail.
Artikel 2. Als een pasje is gewenst, wordt € 10.00 borg voor het pasje geïncasseerd.
Bij inschrijving vooraan, middenin of einde van de maand vindt er een verrekening plaats van de beginperiode en begint het contract op
de 1e van de daaropvolgende maand. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. In geval
van een langdurige blessure of letsel kan met toestemming van ATALANTA SPORTS CLUB VOF het abonnement tijdelijk stop
gezet worden. Dit is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersattest en wijzigingsformulier of e-mail.
Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
(Let op: bij contante betaling wordt € 10.00 administratieve kosten in rekening gebracht.)
Artikel 3.
Het lidmaatschapspasje te allen tijde mee nemen. Als nieuw lid ontvangt u het pasje één week na inschrijving.
Bij einde lidmaatschapsovereenkomst kan het pasje worden ingeleverd. De borg van het pasje wordt via de bank geretourneerd.
Artikel 4. Algemene voorwaarden en huisregels,
Restitutie van abonnementsgelden is niet mogelijk. Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
ATALANTA SPORTS CLUB VOF is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen van welke aard dan ook.
Draag schoon schoeisel, draag gepaste kleding. Neem een bidon met drinken mee, gebruik een handdoek.
Deelnemer gaat akkoord met algemene voorwaarden.

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam
Adres + postcode
Woonplaats
Land

:
:
:
:

Atalanta Sports Club V.O.F.
De Dom 9, 5508 GE
Veldhoven
Nederland

BIC:
IBAN:
Incassant ID:

: INGBNL2A
: NL29INGB0684097818
: NL91ZZZ516747690000

Machtigingskenmerk

: D: 550039/K:________

Machtigingsdatum

: ____________________

SEPA

Handtekening akkoord:

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de inschrijving ,
inhoud regelement Atalanta Sports Club V.O.F. en geeft u toestemming
aan Atalanta Sports Club V.O.F. om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Atalanta Sports Club V.O.F.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank, Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Plaats en datum:
Handtekening deelnemer:

Paraaf instructeur:

