♦Minimaal 4x bankincasso voor dezelfde
contributie als bij inschrijving. Na opzegging 1 opzegmaand voldoen. ♦U gaat
akkoord met de SHK Privacy Voorwaarden. ♦ Toegangcontrole met foto.
Paraaf:___________________________
U gaat bij ondertekening een vast lidmaatschap aan bij SHK Sportcentrum.
Wij verwerken uw gegevens in ons administratiesysteem wat alleen toegankelijk is met een
toegangscode en dit gebeurt alleen door vaste medewerkers. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Onze Privacy Voorwaarden staan op onze website,
kunt u bij SHK lezen, of kunt u meekrijgen. Bijgaand ontvangt u onze Deelnemingsvoorwaarden.
Lees ze zorgvuldig door, u tekent onderaan deze pagina voor akkoord voor beide voorwaarden..
Traint u beneden in de zaal en gaat u tevens boven (even) de fitnessruimte in, dan checkt u 2x in.
Dit geldt ook voor het deelnemen aan twee verschillende zaaltrainingen achter elkaar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoe wist u van SHK Sportcentrum?_______________________________________
Intake ja/nee
Hoe vaak wilt u per maand trainen? _________x

Soort training: FITNESS / ZAAL

Achternaam ___________________________________________________

ID gezien ja/nee

Opzegmaand besproken
ja/nee

Voorletters en/of voornaam _______________________________________
Freecard ja/nee
Straatnaam en huisnummer _______________________________________
FM / MJ ja/nee/nvt
Postcode en woonplaats __________________________________________
Menzis /FNV aanv.
Man / Vrouw Geboortedatum ___________________________

Prima Zorg/ Zorg 2

ja/nee
Telefoonnummer (verplicht) ______________________________________
Mailadres (in blokletters) _____________________________________________
Bij ongeval waarschuwen ( naam en tel.nr.) ________________________________________
Datum ingang abonnement (1e trainingsdag) _____________________________
Lockerabonnement
ja/nee

Betaalt per jaar ja / nee (ja betekent 1 maand gratis trainen)

U betaalt vanaf ______________via bank incassering door SHK, per maand €_________
Inschrijving

€

25,00

Ledenpas (koop, geen borg)

€

5,00

Lopende maand________

€

Datum

___________________

e

_____x training 1 maand

Handtekening ___________________

Locker __________

€

Jaar / Lid&Opzeg: ___x ______
Subtotaal

€
________________
€

Korting & reden

€

Betaald bedrag €_________

Menzis: leefstijl beweegadvies

€

Ingenomen door___________________

Borg pas retour ja/nee nr.:

€

Datum___________________________

Eindtotaal

_______________
€

NIET DOOR U IN TE VULLEN
C/P

Pasnummer:

Naam voor wie betaald wordt:

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
SHK Sportcentrum BV
Wassenaarweg 7
6843 NX Arnhem
Nederland
Betreft: machtiging voor het innen van de betaling van uw contributie.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SHK Sportcentrum BV
om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven. U geeft toestemming aan uw bank, om doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van SHK Sportcentrum BV voor het innen van contributie.
Als u het achteraf niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden. Neem ook altijd contact op met SHK Sportcentrum zelf.
U blijft betaling plichtig zolang uw lidmaatschap niet volgens de SHK reglementen,
zoals vermeld in de deelnemingsvoorwaarden, beëindigd is.
SHK Sportcentrum incasseert contributie op de eerste werkdag van de maand.
Bij het aangaan van een lidmaatschap tekent U voor minimaal 4x een bankincasso van een
maandcontributie voor minimaal hetzelfde bedrag als dat van de eerste contributiemaand.
Mutaties moeten voor de 25e van de maand bekend zijn; opzeggingen voor het einde van
de maand en alleen mondeling bij bezoek aan de frontdesk. SHK Sportcentrum hanteert 1
opzegmaand, van de eerste tot de laatste dag van de maand na de maand waarin is opgezegd
en die betaald moet worden nadat het lidmaatschap voor de laatste dag van de lopende maand
opgezegd is. Bij een achterstand van betaling kunt u het lidmaatschap niet beëindigen.
Bij een stornering van een incassering van de contributie zijn de kosten minimaal € 4,=.

Incassant ID:

NL91ZZZ100349000000

Naam en voorletter(s)
(van de rekeninghouder)
Adres

_________________________________________________

Postcode en woonplaats

_________________________________________________

Land

_________________________________________________

IBAN rekeningnummer

_________________________________________________

Getekend te Arnhem op

_________________________________________________

_________________________________________________

U heeft het hele formulier gelezen en begrepen.
Handtekening

_______________________________________________
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