SPRT
CNTR

SPORT CENTER
VAN DER VALK

AANMELDFORMULIER
Voorletters					

Voornaam

Achternaam					

Geboortedatum

Adres						

Postcode

Woonplaats					

Geslacht M/V/O

ODS nr					

Werkgever

Emailadres
Telefoonnummer
Reeds eerder lid geweest Ja/Nee

EENMALIGE INCASSO
Administatiekosten inclusief lidmaatschapspas 				
25 EURO
Lidmaatschapspas bij verlies						15 EURO

GRAAG AANVINKEN WELKE ABONNEMENTSVORM(EN)
U WENST!
Alle onderstaande bedragen zijn per maand.

ONBEPERKT
FITNESS
MAAND

ONBEPERKT
FITNESS
HALF JAAR

ONBEPERKT
FITNESS
JAAR

JEUGD T/M 17
JAAR
1 X PER WEEK

JEUGD T/M 17
JAAR
ONBEPERKT

38,95 EURO

33,95 EURO

28,95 EURO

19,00 EURO

28,95 EURO

(Maandelijks
opzegbaar)

(Na half jaar
maandelijks
opzegbaar)

(Na jaar maandelijks opzegbaar)

(Maandelijks
opzegbaar)

(Maandelijks
opzegbaar)

ONZE UPGRADE ABONNEMENTEN*

*Upgrades zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

SMALL GROUP FITNESS

PERSONAL TRAINING

10 EURO per maand

84 EURO per maand

onbeperkt

1/2 uur per week

VYTAL VOEDINGSCOACH
Bij Basis abonnement Euro 22,50 per maand
Bij Small group abonnement Euro 12,50 per maand
Bij PT Euro 5,- per rmaand

Door ondertekening en inlevering van dit inschrijfformulier verklaar ik mij akkoord met het lidmaatschap en de algemene
voorwaarden & privacyverklaring die van der Valk Sport Center hanteert en zoals deze op de site gepubliceerd zijn; alle
gegevens naar waarheid ingevuld.
SEPA machtiging
Door ondertekening van deze doorlopende SEPA machtiging, verklaar ik akkoord te gaan dat
Van der Valk Sport Center;
Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond
per maand het bedrag , zijnde € ………………en upgrade €……………….. en eenmalig € 25,- automatisch mag incasseren
(Abonnement blijft doorlopen tot schriftelijke wederopzegging middels uitschrijfformulier!)
Het bedrag mag van volgende bank – of gironummer afgeschreven worden:
IBAN: 					
Ten name van						
Datum ondertekening: 				

Datum ingang abonnement:
Handtekening

Hiermee geeft u tevens goedkeuring dat van der Valk Sport Center verkregen beeldmateriaal mag gebruiken voor sociale
media berichten. Indien u dit niet wenst gelieve dit dan te melden bij de sport balie.
Binnen de datum van 14 dagen proefperiode heeft u het recht om, per mail, deze overeenkomst nietig te laten
verklaren. Uw gegevens worden dan niet opgenomen in ons ledenbestand!

