
INSCHRIJFFORMULIER

Met dit inschrijfformulier schrijf je je in voor de groepstrainingen bij Stellingwerf Gym.

Naam                     

Roepnaam           

Straat                               

Postcode en             
woonplaats                          

Geboortedatum     

IBAN nummer        

Telefoonnummer 

E-mailadres       

Aanvinken wat van toepassing is:                  

Ik machtig Stellingwerf Gym om € 23,50 per maand af te schrijven van mijn rekening                   
(één keer trainen per week)                  

Ik machtig Stellingwerf Gym om € 31,- per maand af te schrijven van mijn rekening                   
(onbeperkt trainen)

Verandert de hoogte van de contributie dan ga ik akkoord met een wijziging van het termijnbedrag. 
Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden (zie achterzijde) verbonden aan deze activiteit 
en ik ga akkoord met deze voorwaarden.

Plaats 

Datum                                                                         Handtekening                     

Kenmerk machtiging (wordt ingevuld door de administratie)  



ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELS

Buren 22, 8761 PC Ferwoude | 06 48 46 55 43 | admin@stellingwerfgym.nl

1.   Sporters trainen altijd op eigen risico, zowel individueel als onder begeleiding, en daarom dient de 
sporter de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
2.   Bij het niet opvolgen van een van deze regels kan de sporter geweigerd of weggestuurd worden 
tijdens een les. Ook kan de toegang voorgoed worden geweigerd.
3.   Om de training goed te laten verlopen, zijn er kledingvoorschriften opgesteld. Het is van belang dat 
de sporter deze voorschriften opvolgt.
4.   Kledingvoorschriften: de sporter wordt verzocht om sportkleding en sportschoenen te dragen. 
Tevens wordt  het de sporter afgeraden sieraden te dragen tijdens de les.
5.   De sporter verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier Stellingwerf Gym niet 
aansprakelijk te zullen stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
6.   Van de cursisten wordt verwacht dat zij de sport en de Gym niet in diskrediet brengen. Mocht dit 
wel gebeuren dan zal er een gesprek volgen op basis waarvan de trainer/eigenaar de beslissing neemt 
wat te doen.
7.   De gegevens van het inschrijfformulier zullen alleen ter inzage zijn voor de trainers, de 
administratie en de eigenaar van Stellingwerf Gym. De gegevens zullen niet aan derden worden 
verstrekt, zonder toestemming van de desbetreffende persoon.
8.  Bij trainingen en workshops kunnen foto’s en of video’s worden gemaakt voor publicatie op 
facebook en/of andere social media. Wanneer jij dit niet wilt laat je dan op de no-social media lijst 
zetten van Stellingwerf Gym. 
9.   Bij een langdurige blessure zal in overleg worden besloten hoe om te gaan met het betalen van 
contributie.
10.   Het stopzetten van het abonnement kan per maand gedaan worden. Men dient voor het eerste 
van de maand per mail (admin@stellingwerfgym.nl) het abonnement te stoppen. Opzeggen via de app 
is niet mogelijk. 
11.   Bij het weer opnieuw aanmelden binnen 6 maanden na het stopzetten van het abonnement zal 
er vijftien euro inschrijfgeld in rekening worden gebracht.

Bij ondertekening geeft de ondergetekende te kennen op de hoogte te zijn van de algemene 
voorwaarden en regels, en de inhoud begrepen te hebben. Iedere sporter is verplicht zich bij 
ondertekening te houden aan deze voorwaarden en regels. Zonder ondertekening van dit 
formulier is sporten bij Stellingwerf Gym niet mogelijk. 


