
Inschrijfformulier
Voorletter(s) : _______________________ Voornaam        :__________________m / v *

Achternaam : _______________________ Geboortedatum:_______________________

Adres : ____________________________________________________________

Postcode : _______________________ Woonplaats:__________________________

Telefoon : _______________________ Mobiel : ____________________________

E-mail : ____________________________________________________________

Bankrekeningnummer : ____________________________________________________________

Naam rekeninghouder : ____________________________________________________________

Heeft u blessures of lichamelijke beperkingen waar wij 

rekening mee moeten houden? ja / nee*

Zo ja, welke? ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Gebruikt u medicijnen die het sporten kunnen beïnvloeden? ja / nee*

Zo ja, welke? ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Indien sprake is van een minderjarige, dient de ouder / voogd hieronder mede te ondertekenen:

Naam : ____________________________________________________________

Adres : ____________________________________________________________

Postcode : _______________________ Woonplaats:__________________________

Telefoon : _______________________ Mobiel : ____________________________

E-mail : ____________________________________________________________

Handtekening lid : __________________ Handtekening ouder / voogd:__________________

Betaling
Hierbij gaat de ondergetekende akkoord om de lidmaatschapskosten maandelijks van zijn of haar 

bankrekening over te maken. Rond de 27e van elke maand dient het bedrag van € 29,00 (tarief 2020) van

uw rekening overgemaakt te worden aan Walter FitPlus©.   

Ondertekening
Ondergetekende verklaart zich op de hoogte gesteld te hebben en akkoord te gaan met de Algemene 

voorwaarden van Walter FitPlus©   

Datum : ____________________________ Handtekening : _______________________________

Plaats : ____________________________ Ingangsdatum lidmaatschap:______________________

Walter FitPlus©                e-mail: info@walterfitplus.nl                www.walterfitplus.nl

Inschrijving kvk : 56255705 Correspondentieadres : Te Veer 70h
Btw nummer : NL002378611B86 1633HC  Avenhorn 
Bankrekeningnummer : ABN AMRO 0508180007 (IBAN -NL95ABNA)           
Telefoon : 06 – 13101225  

mailto:info@walterfitplus.nl
http://www.walterfitplus.nl/


Algemene voorwaarden
1. Voor alle bezoekers geldt dat tijdens het sporten schone binnenschoenen gedragen dienen te 

worden (die niet afgeven) en dat het gebruik van een handdoek verplicht is.

2. WalterFitPlus(c) is in geen geval aansprakelijk voor diefstal van, verlies van of schade aan 
eigendommen in en om het pand.

3. WalterFitPlus(c) is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, blessures en ongemakken van
personen in en om het pand.

4. Opzeggen is eenvoudig. U meldt een opzegging schriftelijk of via e-mail voor de 15e van een 
maand bij uw coach. De opzegging gaat in op de eerste dag volgend op de maand van 
opzegging.

 

5. De verschuldigde bedragen worden via automatische incasso voorafgaand aan de 
betaalperiode van uw rekening afgeschreven.

6. Bij achterstallige betaling kan de toegang tot de lessen worden geweigerd.

7. Kosten verbonden aan het innen van achterstallige contributie, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, komen voor rekening van het lid, of de ouder / verzorger van het 
minderjarige lid.

8. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

9. De vakanties van leden en aangepaste roosters tijdens de algemene vakanties en of 
feestdagen zijn in de lidmaatschapsprijzen verrekend.

10. Tijdens officiële feestdagen is WalterFitPlus© gesloten. Tijdens de zomervakantie is 
WalterFitPlus© twee weken dicht. De datum van de vakantiesluiting maken wij tijdig bekend. 
WalterFitPlus(c)  kan besluiten de openingstijden op officiële feestdagen aan te passen 
evenals in de landelijke vakantieperioden.

11. Het restant contributie van de startmaand zal bij de eerstvolgende maand geïncasseerd 
worden.

12. WalterFitPlus© houdt zich het recht voor leden / bezoekers wegens het niet naleven van de 
huisregels te verwijderen.

Paraaf ondergetekende:                    
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