
 
 

                                      Inschrijfformulier 
 

Voornaam  M/V Startdatum  

Achternaam  Prijs per maand € 

Adres  Pro-rata € 

Postcode  Inschrijfgeld €  25.00 

Woonplaats  Pasgeld  €  10,00 

Telefoonnummer/mobiel  Evt. opmerkingen 

Geboortedatum   

Email:  

 
Abonnementen: 

                                                                                                                                                                                                                                  
� Onbeperkt All-in per maand  6 maanden € 34.95 per maand 

� Onbeperkt Gezinsabonnement 6 maanden *max 4 pers (kinderen tot 18 jaar!) € 82.50 per maand 

� Onbeperkt Jongeren tot 21 jaar 6 maanden € 28.90 per maand 

� Onbeperkt ouderen 65+ 6 maanden  € 28.90 per maand 

� Onbeperkt ouderen 65+ alleen in de ochtenduren sporten 09.00-13.00 € 24.50 per maand 

� Onbeperkt Jaarabonnement (in 1x betalen) € 335.00  per jaar 

� Onbeperkt Jaarabonnement € 29.90 per maand 

 
Incassomachtiging Contributie 

 
Bovengenoemde  verleent LifeStyle Center Gym 5 tot wederopzegging machtiging om ten laste van onderstaande bankrekeningnummer 
bedragen af te schrijven wegens verschuldige contributie. Indien bovengenoemde jonger is dan 18 jaar is er een handtekening nodig van de 
ouders/verzorgers. 
DATUM:   
Incassonaam   
IBANNUMMER   

 
Handtekening nieuw lid/ouder/verzorger      Naam medewerker: 
  
 
 
.......................................     …………………………… 
 

1. Indien ondergetekende de maandelijkse betalingsverplichtingen niet tijdig voldoet, tenminste voor het einde van de betreffende maand, zal na twee 
schriftelijke herinneringen van de LifeStyle Center Gym5 het dan nog openstaande cursusgeld ineens volledig opeisbaar zijn incl. € 25,= administratiekosten. 
Na geen betaling van het cursus geld, mogen wij de toegang weigeren voor desbetreffende klant. En zal de vordering uit handen gegeven worden aan een 
gerechtsdeurwaarders en incasso bureau. 

2. Deze overeenkomst die wordt aangegaan voor de overeengekomen periode eindigt uitsluitend indien, voor het einde van de periode, schriftelijk 
(aangetekend), aan de LifeStyle Center Gym5 bericht wordt gezonden dat men deze overeenkomst wenst te beëindigen (opzegformulier bij de balie is ook 
mogelijk). Indien er geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet tegen de condities van het huidige (normale) 
abonnement. (zowel voor een contant abonnement of een incasso abonnement) Ieder dient minimaal zijn getekende contract periode uit te dienen. 
Daarnaast dient de opzegging voor de 15e v/d maand bij ons binnen te zijn om het tijdig te kunnen verwerken. Let op wij hanteren altijd 1 maand 
opzegtermijn! 

3. Afwezigheid van de cursist, door welke oorzaak dan ook, ontheft de ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en 
schept voor de ondergetekende niet het recht op enige vermindering van het lesgeld of teruggave van het lesgeld.  

4. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Wij 
zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of 
schriftelijk door ons of onze instructeurs, stagiaires en of derden door LifeStyle Center Gym5 aangestelde begeleiders gegeven instructies, dan wel de 
lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist. 

5. Sportonderricht door de LifeStyle Center Gym5 wordt niet gegeven op officiële feestdagen. Gedurende de maanden juli en augustus is er een aangepast 
rooster. De contributie dient normaal te worden doorbetaald. 

6. Voor zover dit formulier, behoudens door de LifeStyle Center Gym5, door meerdere personen in welke kwaliteit ook is ondertekend zal ieder van hen jegens 
de fitnessclub hoofdelijk voor het geheel zijn verbonden. 

7. Deze overeenkomst is tevens een machtiging tot het automatisch afschrijven van het overeen gekomen contributiebedrag, (indien u kiest voor automatische 
incasso) Hierbij rekening houdende met de jaarlijkse inflatie correctie. Bij het storneren van het contributiebedrag wordt er €5,00 in rekening gebracht. 

8. De ondergetekende verklaart dit reglement zorgvuldig te hebben doorgenomen en alvorens dit te hebben ondertekend  
9. Lifestyle Center Gym 5 is een 24/7 club, er gelden huisregels en algemene voorwaarden om hier gebruik van te kunnen maken, dit geldt tijdens de bemande 

en onbemande uren en zijn terug te vinden in de sportschool naast de balie. Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden en huisregels en 
dient deze ook op te volgen.  Bij het niet opvolgen van de regels/voorwaarden zijn wij gemachtigd om u de toegang tot de sportschool te weigeren met 
doorbetaling van het abonnement tot einde contract. 

10. De ondergetekende is volledig  op de hoogte van de algemene voorwaarden van LifeStyle Center Gym5. 
11. Men kan alleen de sportschool betreden met een geldige clubcard. Deze is persoonlijk en kan alleen worden gebruikt door de ondergetekende. Inchecken is 

altijd verplicht. Geen card betekend geen toegang!  

KvK: 62734040 

BTW: 102820363B01 

IBAN: NL27 RABO 0182498085 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifestyle Center Gym5 
Hoofdstraat 5 
9501 CL Stadskanaal  
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