Inschrijfformulier FysioFitness
		
NAW

gegevens

Eerder ingeschreven

ja

nee

Voornaam

m/v

Achternaam				

Geb. datum

Adres
Postcode/woonplaats
BSN
Telefoon					
Email

		Locatie
J.C. Maylaan

Amsterdamsestraatweg

		Abonnementen
Administratiekosten € 24,95
FysioFitness per maand € 24,95
FysioFitness per jaar € 249,50 Voordeliger
FysioFitness jeugd (tot 18 jaar) per maand € 14,95
FysioFitness studenten per maand € 14,95
FysioFitness bedrijven (prijs op navraag)
Naam bedrijf
FysioFitness U-pas abonnement (zie voorwaarden)
Personal training per uur € 60
Personal training 6 x 1 uur € 300

Voordeliger

mobiel

				 Hoe ben je bij ons gekomen?
Fysiotherapeut (naam)
Instructeur (naam)
Familie/bekenden
Internet
Anders
Bijzonderheden

				 Machtiging
Hierbij machtig ik u voor het, volgens de in de voorwaarden gespecificeerde periode, incasseren van
abonnementsgelden. Bij onrechtmatige afboeking kan ik zelfstandig het afgeschreven bedrag binnen
56 dagen terugboeken. Bij wanbetaling wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten worden dan op mij verhaald. Tevens ga ik hiermee akkoord met de voorwaarden.
Bedrag					

€

,

Eénmalige administratiekosten

€

,

Uw IBAN
Incassant ID

NL 87ZZZ302620270000

Inschrijfdatum			

Handtekening

			Voorwaarden
-

De betaling van lidmaatschapsgelden bij maandabonnementen gaan per hele kalendermaand en uitsluitend via
automatische incasso. Het lidmaatschapsgeld voor een jaarabonnement wordt bij aanvang in 1x afgeschreven.
Bij 2 of meer FysioFitness jaarabonnementen kunnen de kosten indien gewenst worden voldaan in 4 kwartalen.

-

Bij een mislukte incasso zult u een schriftelijke herinnering toegestuurd krijgen met de mogelijkheid 			
het bedrag binnen 2 weken zonder extra kosten te betalen. Daarna zijn wij genoodzaakt administratieve 		
kosten in rekening te brengen twv € 7,50 per keer.

-

Uw opzegtermijn bedraagt 1 volledige kalendermaand. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk 		
bij de fitnessbalie te geschieden, middels het invullen van het ‘beëindiging lidmaatschap’ formulier.
Een jaarabonnement is na een jaar per maand opzegbaar. Mochten er bijzondere omstandigheden
(vakantie uitgesloten) zijn waardoor een jaarabonnement in het eerste jaar vroegtijdig opgezegd dient te worden
of te worden bevroren, wordt u verzocht dit schriftelijk te melden bij uw fitness instructeur. U ontvangt van ons 		
hierover zsm bericht.

-

Er zijn geen administratiekosten van toepassing wanneer u:
a. Onder behandeling bent bij een van onze fysiotherapeuten of aansluitend aan een fysiotherapietraject

		

bij Medicort lid wordt van onze FysioFitness.

b. Een kind heeft dat doorstroomt vanuit de Fitkids of Fit Cool-kids of onder behandeling is bij één van onze 		
		
-

kinderfysiotherapeuten of aansluitend aan een kinderfysiotherapie traject bij Medicort .

Kinderen die niet doorstromen vanuit Fit Cool-Kids of Fitkids of vanuit een lopend of afgerond 			
kinderfysiotherapie traject bij ons, hebben voorafgaand een intake bij een van onze kinderfysiotherapeuten.

-

Voor een FysioFitness bedrijven abonnement dient uw bedrijf/werkgever een samenwerkingsovereenkomst met
Medicort te hebben.

-

U-pas: voor volwassenen 100,- voor een intake (fitheidsscan en beweegadvies) en 3 maanden sporten.
Er kan met FysioFitness gestart worden na bevestiging aanmelding en voldoende budget.

-

U kunt onbeperkt tijdens de daarvoor afgesproken tijden gebruik maken van onze faciliteiten.
Uitzondering hierop vormt de FysioFitness Jeugd. Deze lessen worden te allen tijde onder begeleiding en op 		
bepaalde momenten in de week gegeven.

-

Medicort behoudt het recht de prijzen en voorwaarden te wijzigen.

-

U dient zich te kunnen identificeren als daarom gevraagd wordt.

-

Uit hygiëne overwegingen vragen wij u tijdens uw training een handdoek
mee te nemen en de apparaten na afloop indien nodig schoon te maken.

-

Medicort is niet aansprakelijk voor ongevallen, beschadiging en/of
diefstal van persoonlijke eigendommen. Er zijn kluisjes beschikbaar
voor uw meest waardevolle eigendommen.

-

Bij ondertekening van dit document gaat u akkoord met de voorwaarden.

