Inschrijfformulier
Naam

: ...............................................…….

Adres

: .........................................……..….

Roepnaam
: ....................................
Voorletters
: ………………………
Geboortedatum : ....................................
Telefoonnummer : ....................................
Mobiel
: ....................................

Postcode / Woonplaats : ……………………………………………………………..
E- mail

: ………………………………………………………………………..

Intake
Uw fysiotherapeut verzorgt op afspraak de intake. Deze bestaat uit een beginmeting en een op maat
gemaakt trainingsschema. De intake wordt gezien als een fysiotherapeutisch consult en zal zo ook
gedeclareerd worden. Als u geen Aanvullende Verzekering heeft of als deze niet toereikend is, zult u
hiervoor een nota ontvangen. Indien gewenst wordt er met u een afspraak ingepland voor een tussenen eindmeting.
Indeling
U kunt in overleg met de fysiotherapeut kiezen op welk(e) tijdstip(pen) u komt sporten. Op de
aangewezen Medifitness-tijden in de ochtend is altijd een fysiotherapeut aanwezig. De avonduren zijn
voordeliger. U kunt kiezen voor een abonnement voor 1 keer per week of meerdere keren per week.
Uw aanwezigheid wordt bijgehouden door de aanwezige begeleider.
Tijd (geef uw voorkeur aan)
Medifitness □ Maandag 8.30-10.00
□ Woensdag 8.30-10.00
□ Vrijdag 8.30-10.00
□ Zaterdag 8.30-10.15

Fitness □ Maandag 18.30-21.00
□ Dinsdag 18.30-21.30
□ Donderdag 18.30-21.30

□ In overleg met uw fysiotherapeut een afwijkende tijd: …………………………
Welk abonnement heeft u met de fysiotherapeut afgesproken? (geef uw voorkeur aan)
□ Medifitness:
□ Jaar vooruit betalen via: □ automatische incasso / □ factuur
□ Een maal per week
□ Twee/drie maal per week

€ 360,00
€ 450,00

□ Per maand betalen (alleen per automatische incasso)
□ Een maal per week
□ Twee/drie maal per week

€ 35,00 per maand
€ 42,50 per maand

□ Fitness:
□ Jaar vooruit betalen via: □ automatische incasso / □ factuur
□ Een maal per week (volwassen)
□ Twee/drie maal per week (volwassen)

€ 275,00
€ 325,00

□ Een maal per week (jeugd t/m 17 jaar)
□ Twee/drie maal per week (jeugd t/m 17 jaar)

€ 220,00
€ 275,00

□ Per maand betalen (alleen per automatische incasso)
□ Een maal per week
□ Twee/drie maal per week
□ Een maal per week (jeugd t/m 17 jaar)
□ Twee/drie maal per week (jeugd t/m 17 jaar)

€ 25,00 per maand
€ 32,50 per maand
€ 20,00 per maand
€ 25,00 per maand

Automatische incasso (niet invullen bij keuze voor jaarbetaling via factuur)
Hierbij machtig ik Medifitness Engelen, Boerenerf 5a, 5221 AE ’s-Hertogenbosch om de contributie
van mijn bank-/girorekening af te schrijven. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt deze
machtiging automatisch.
Mijn IBAN rekeningnummer: …………………………………………………………….………….
T.n.v.: ……………………………..……………

Zie ook onze Algemene Voorwaarden.

Ondertekenen:

Aldus overeengekomen en getekend op: ....................... 20.... te 's-Hertogenbosch
Handtekening cursist ……………………………….…….. (bij jeugdleden: laten tekenen door volwassene)

In te vullen door medewerker:
Intake door naam:
…………………………………….………
Op datum:
…..... /….… ./……..
Ingangsdatum abonnement: …..... /….… ./……..

