Inschrijfformulier
Persoonscode:
Voornaam:

Geboortedatum:

Achternaam:

Man/Vrouw

Adres:

IBAN rekeningnummer:

Postcode:

Rekeninghouder:

Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aanmelden voor nieuwsbrief:

Mobiel:

Inschrijfdatum:

Per

Abonnementsvormen (keuze onderin aankruisen)
Onbeperkt trainen / Jaarabonnement
Onbeperkt trainen / Maandabonnement
Basis
Plus
Basis
Plus
Exclusief schema / begeleiding

Inclusief schema / begeleiding

Exclusief schema / begeleiding

Inclusief schema / begeleiding

Opzegbaar na 12 maanden
Inschrijfkosten €20,Contributie per maand:
€21,O

Opzegbaar na 12 maanden
Inschrijfkosten €20,Contributie per maand:
€26,O

Maandelijks opzegbaar
Inschrijfkosten €20,Contributie per maand:
€28,O

Maandelijks opzegbaar
Inschrijfkosten €20,Contributie per maand:
€30,O





De ondergetekende is op de hoogte van onze huisregels en algemene voorwaarden.
De ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging automatische incasso aan Perfect
Body Fitness B.V. te Zutphen.
Bij minderjarige leeftijd tijdens inschrijving is een handtekening van ouder/voogd vereist.

Handtekening:

Alleen in te vullen door medewerker Perfect Body Fitness
Ingevoerd door:

Inschrijfgeld

€

Nagekeken door:

Restant maand

€

Gemaild door:

Totaal

€

Zodat iedereen op een fijne manier kan sporten en van onze faciliteiten gebruik kan maken heeft
Perfect Body Fitness een aantal huisregels opgesteld.
We verzoeken al onze leden vriendelijk deze huisregels aandachtig door te lezen en na te leven.
Bij het betreden van een vestiging van Perfect Body Fitness ga je akkoord met het huisreglement.
HUISREGLEMENT:
 Bij binnenkomst wordt de lidmaatschapspas door de paslezer gehaald. Indien dit niet mogelijk is wordt er mondeling aangemeld bij de balie
 Alle aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden
 Dranken mogen alleen in een afgesloten fles meegenomen worden in de sportruimten
 Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten
 Roken, alcohol en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden
 Het gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimten
 Verkoop- en/of promotieactiviteiten mogen alleen met toestemming van Perfect Body Fitness
 Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten
 Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers/sandalen) en gepaste sportkledij te dragen in de sportruimten
 Het is verplicht om een handdoek te gebruiken tijdens de training
 Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden
 Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen
 Na training de materialen weer op de daarvoor bestemde plaatsen terugleggen
 Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden
 Van maandag tot en met donderdag is het jeugdleden niet toegestaan om te trainen na
19:00 uur
 Wij raden aan om eigendommen op te bergen in de lockers
 Na gebruik van de lockers gelieve geen eigendommen achterlaten, deze worden verwijderd
 Bij verlies van de sleutel van de locker wordt €50,- in rekening gebracht voor het plaatsen
van een nieuw slot
 In verband met hygiëne is het niet toegestaan te scheren in de kleedkamers
 Gelieve afdrogen in het douchegedeelte van de kleedkamers
 Bij gebruik van de sauna wordt eerst gedoucht
 Ondergoed in de sauna is toegestaan
 Bij gebruik van de sauna is een handdoek verplicht
 Het dragen van een beschermbril is verplicht bij gebruik van de zonnebank
 Het is verplicht om de zonnebank na gebruik te reinigen
 Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd
 Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond van geslacht,
ras, huidskleur, etnische kenmerken, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, het
behoren tot een nationale minderheid, vermogen, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid,
nationaliteit of om welke reden dan ook. Leden dienen elkaar met respect te behandelen.
 Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd
 Dieren zijn niet toegestaan
 Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Bij deelname verklaar je jezelf fit en gezond tot het volgen van trainingen
 Perfect Body Fitness is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of ongevallen in en om het
fitnesscentrum
Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van het huisreglement aangifte gedaan bij de politie.
Perfect Body Fitness is altijd bevoegd om, met motiverende redenen, personen tijdelijk of blijvend te
toegang te ontzeggen en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

