
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Noodnummer:

Blessures, allergieën, overige informatie die van belang is:

LOSSE ABONNEMENTEN
 10 rittenkaart (4 maanden geldig) € 60,00
 Maandkaart   € 32,50
 
MAANDELIJKSE INCASSO ABONNEMENTEN
 Half jaar kaart   € 30,00 p.m.
 Jaarkaart   € 27,50 p.m.
 Jaarkaart jeugdkaart (16-21 jr) € 23,50 p.m
 Jaarkaart Studentenkaart*  € 23,50 p.m.
 Jaarkaart Seniorenkaart (65+) € 20,00 p.m.

EENMALIGE BETALINGEN
 Kwartaalkaart   €   85,00
 Half jaar kaart   € 170,00
 Jaarkaart   € 300,00
 Jaarkaart studenten   € 270,00
 Jaarkaart senioren   € 228,00
 
 Inschrijfgeld   €   12,00
 Borgmaand   €
 (zelfde bedrag als gekozen abonnement)

* Het abonnement voor studenten is alleen op 
vertoning van een studentenkaart.

* Bij alle incasso abonnementen geldt één 
maand opzegtermijn vóór het verstrijken van de 
einddatum.

* Bij geen schriftelijke opzegging van het lidmaat-
schap lopen de contributiegelden door. De 6 en 
12 maanden abonnementen zijn voor onbepaal-
de tijd en wordt na de eerste overeengekomen 
abonnementsperiode verlengt met telkens één 
maand en is vanaf dat moment maandelijks 
opzegbaar. De borgmaand wordt gebruikt wan-
neer de incasso niet lukt of de contributiegelden 
gestorneerd worden na de incasso.

* Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld 
van € 12,00. Bij inschrijving ontvangen alle leden 
een pasje. Indien dit pasje kwijt is, wordt er € 6,-  
in rekening gebracht.

* Kluisjes zijn beschikbaar. De sleuteltjes hiervoor 
zijn verkrijgbaar bij de balie. Lockersleutel
verloren? Dat kost helaas 5,-.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

INSCHRIJFFORMULIER

CONTRIBUTIE FITNESSCLUB

PASFOTO
(verplicht)

Kom in beweging bij The Academy!



Ondergetekende verklaart ook kennis te hebben genomen van het reglement, de algemene 
voorwaarden (verkrijgbaar bij de balie) en verplicht zich tot het naleven hiervan.

The Fit Academy
 - Vanaf 12 jaar: alleen op woensdag en vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 uur
    onder begeleiding van een medewerker van The Fit Academy.
  Vanaf 16 jaar:  alleen onder begeleiding van ouders, voogd of verzorger.
 - Het gebruik van een handdoek is verplicht.
 - Apparatuur na gebruik schoonmaken.
 - Telefoons zijn toegestaan, telefoneren in de zalen niet. Bij fotograferen of foto’s plaatsen
  op social media; houd rekening met de privacy van overige aanwezigen en onze medewerkers.
 - Tassen, jassen etc graag in de kleedruimte laten of bij de balie.

Algemeen
 - Het is niet toegestaan om onze zalen te betreden met buitenschoeisel.
 - Roken en het gebruik en/of verspreiding van verboden middelen is verboden.
 - Verbaal en lichamelijk geweld en/of ongewenste intimiteiten binnen The Academy
  worden niet getolereerd.
 - Geen etenswaren in de zaal.
 - The Academy is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of
  lichamelijk letsel tijdens een training of in/om de sportschool. Iedereen sport op zijn/haar eigen
  risico en The Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld.
 - The Academy is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend toegang te ontzeggen en om een 
  lidmaatschap per direct op te zeggen wanneer hier gegronde redenen voor zijn.

HUISREGELS THE FIT ACADEMY

The Academy is onderverdeeld in The Dance Academy, The Fit Academy en The Musical Academy.
Iedereen die sport of danst bij The Academy verplicht zich tot het naleven van onze huisregels.
Daarom vragen wij iedereen die zich inschrijft deze huisregels te lezen en te ondertekenen.

Kamerlingh Onnesstraat 40   I   2041 CC  Zandvoort   I   E info@zandvoortacademy.nl   I   T 023-785 34 38

IBAN rekeningnummer:

Datum:

Handtekening:

Ondergetekende geeft hierbij -tot wederopzegging- machtiging aan The Fit Academy om van 
zijn/haar rekening per maand -of eenmalig- contributie te incasseren. De contributie wordt in 
de eerste week van iedere maand geincasseerd.

BETALING


