
PROEFMAAND 
Zonder enige verplichting kunt u gedurende een maand trainen bij iedere door u gewenste training. 
Het is een eenmalige service om u de gelegenheid te bieden kennis te maken met de verschillende 
trainingen die SHK verzorgt zonder een vast lidmaatschap aan te gaan.  
U gaat bij ondertekening akkoord met de SHK Privacy Verklaring. U kunt die bij ons lezen of meekrijgen. 

Attentie:  
U betaalt € 5,= als borg voor de proefmaand pas.        
U ontvangt dit bedrag terug als u de pas binnen twee weken na 
afloop van de proefmaand in goede staat inlevert. 

15+ Proefmaand 5x trainen € 30 + €  5 borg pas 

15+ Proefmaand 9x trainen € 38,50 +  €  5 borg pas 

15+ Proefmaand onbeperkt € 44,50 + € 5 borg pas 

Jeugd Proefmaand Shaolin Kempo 5x trainen € 23,50 +  € 5 borg pas 

Jeugd Proefmaand Jeugdfitness 5x trainen € 24,50 + € 5 borg pas 

Jeugd Proefmaand Combi 9 x € 30 of onbeperkt € 36  + € 5 borg  (omcirkel gekozen hoeveelheid) 

  Lockergebruik gedurende 1 maand € 2,00  

15+ ers: U mag deelnemen aan alle trainingen die SHK biedt voor 15+. 
************************************************************************************************************************** 
Achternaam _________________________________  Voorletter/Voornaam ________________________ 

  M /      V Geboortedatum   _____________________________________________    Legitimatie   Ja / Nee 

Straatnaam en huisnummer ________________________________________________  Locker     Ja  / Nee 

Postcode en woonplaats ________________________________________________   Gelrepas?   Ja / Nee 

Telefoonnummer (verplicht) __________________________                        Intake ingevuld  Ja / Nee 

Bij ongeval waarschuwen 
Naam en telefoonnummer __________________________________________    FM formulier  Ja / Nee / nvt 

Mailadres (in blokletters) ______________________________________________________________  

U geeft toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen (Kruis aan svp) 

Hoe wist u van SHK Sportcentrum  _____________________________________________________ 

Datum ingang proefmaand (1e trainingsdag) _______________________________________________ 

   
Datum inschrijving 

  
  __________________________________________ 

  Handtekening 

 __________________________________________ 

NIET DOOR U IN TE VULLEN 

Betaald bedrag  € C/P 

Ingenomen door 

Datum 

Het proefabonnement is 1 maand geldig 

U gaat akkoord met de SHK 
privacy voorwaarden en de 
toegangscontrole met foto 

Paraaf:______________ 


	Paraaf: 
	Achternaam: 
	VoorletterVoornaam: 
	M V Geboortedatum: 
	Straatnaam en huisnummer: 
	Postcode en woonplaats: 
	Telefoonnummer verplicht: 
	Naam en telefoonnummer: 
	Mailadres in blokletters: 
	Hoe wist u van SHK Sportcentrum: 
	Datum ingang proefmaand 1e trainingsdag: 
	Datum inschrijving: 
	Handtekening: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off


