
 

  
  
Inschrijfformulier     

  
  

  

Abonnementskeuze (Kruis je keuze aan) 

� 1 JAARCONTRACT � MAANDCONTRACT 
� 1 X per week | €39,95 per maand � 1 X per week | €52,95 per maand 

� Onbeperkt | €44,95 per maand   � Onbeperkt | €57,95 per maand   

  

� HALFJAARCONTRACT � Losse les fitness/proefles: €10,50 

� 1 X per week | €44,95 per maand � Losse groepsles/workshop: €13,00 

� Onbeperkt | €49,95 per maand   � Tienrittenkaart fitness: €102,50 (betaal geen inschrijfgeld) 
    � Tienrittenkaart groepslessen/workshops: €128,50 (betaal geen inschrijfgeld) 

 � Personal training: Aantal trainingen:……….| €……,… 

� Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen!  Inschrijfgeld (eenmalig): €15,00 
 

Aanvangsdatum abonnement:  /  /   

� Maandelijks factuurbedrag: €    ,-  
� Ik wil het totaalbedrag van mijn abonnement in één keer betalen: €    ,-  
� Automatische incasso 
 

Calisthenics Center Doetinchem zal de abonnementsgelden maandelijks per factuur innen tenzij u heeft aangegeven het verschuldigde bedrag in één 
keer te voldoen. U dient het bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur over te maken. Bij ondertekening van dit formulier verklaart u op 
de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Calisthenics Center Doetinchem zorgt voor een professionele en verantwoorde begeleiding tijdens 
de activiteiten. Tijdens alle bewegingsactiviteiten bestaat een risico dat er blessures of andere complicaties optreden. Ondanks alle genomen 
voorzorgsmaatregelen moet u op dit geringe risico gewezen worden. Door dit formulier te ondertekenen accepteert u een mogelijk aanwezig risico. U 
verklaart zich te houden aan adviezen, huisregels en richtlijnen gegeven door Calisthenics Center Doetinchem. Tevens geeft u toestemming benaderd 
te kunnen worden voor nieuws per mail of telefoon. Na afloop van het abonnement wordt deze automatisch verlengd met gelijke duur van het 
aangevraagde abonnement, omzetten van een abonnementsvorm kan aan het einde van elke maand. Het opzegtermijn is 1 maand. Opzeggingen 
dienen schriftelijk te worden gedaan via mail of per post.  

Datum:   /  /    
  
                   

Handtekening participant         Handtekening “Calisthenics Center”  
!!Lever dit inschrijfformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs in!! 

 
 

Persoonlijke gegevens (invullen in blokletters) 

Voornaam: ……………………………………. 

Adres:      …………………………………….. 

Postcode:  ……………………………………. 

Telefoon:   …..……………………………….. 

Achternaam: ………………………………………. 

Huisnummer: …………………………………….. 

Woonplaats: ……………………………………… 

Geboortedatum: …………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………….. 

ICE (In Case of Emergency): ..…………………………………………………………………………… 

Rekeninghouder: .…………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer……………………………………………………………………………………………. 



 

  
  
Algemene voorwaarden     

  
  

Calisthenics Center aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van 
eigendommen van de deelnemer.  
Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een 
programma bij Calisthenics Center, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.  
Calisthenics Center  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële 
schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.  
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met 
zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei 
tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.  
Tevens zal de deelnemer  Calisthenics Center  vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 
 
Calisthenics Center  behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 
maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief 
met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang 
te beëindigen. 
Calisthenics Center  behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te 
wijzigen.  
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan 
cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Calisthenics Center, vindt 
geen restitutie van de contributie plaats.  
Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Calisthenics Center gerechtigd 
gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen. 


