
Inschrijfformulier Fit&Zo 2023 
Naam + Achternaam: ………………………………………………………………………….………………….….............. 
Geboorte datum: ……………………………………………………………………………………………….……………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
Postcode & plaats: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: …………………………… E-mail: ……………………………………………………….…………… 
 
Start lidmaatschap:     …… - …… - 20 ………  
Ingangsdatum Overeenkomst:   01- ……. – 20 ……… 
 

Fit & Sport Fit & Yoga Jeugd t/m 15 jaar Personal Fitplan 

€29.95 €36.50 €21.95 €55.00 

Per maand  Per maand  Per maand  Per maand  
Onbeperkt 
sporten  

Alle Yoga lessen 
o.l.v. gediplomeerd 
instructrice 

Alle kids 
groepslessen 

1x per week personal 
training op afspraak 

Groepslessen  Onbeperkt sporten  Fitness  Onbeperkt sporten + 
groepslessen 

Digitale 
trainingsschema’s  

Groepslessen  Digitale 
trainingsschema’s 

Digitale 
trainingsschema’s 

Exclusief yoga  Digitale 
trainingsschema’s  

 1x per maand wegen  

 

Kies je abonnement en betalingsvorm:  
Abonnement      Betaling per incasso 

o Fit & Sport €29.95                            Incasso per maand 
o Fit & Yoga €36.50      
o Jeugd t/m 15 jaar €20.50 
o Personal Fitplan €55.00 (1x per week p.t)  
o Personal Fitplan  €75,00 (2x per week p.t) 

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan de Algemene Voorwaarden van Fit&Zo.  
Naam:……………………………………………………………………………………………………....................... 
IBAN Rekeningnummer ……………………………………………………………………………………………….. (automatische 
incasso) 
Handtekening ………………………………………………………   Datum ….………………………................... 
 
  

 

 

 

 

 
 

 

*als de startdatum van het lidmaatschap voor de ingangsdatum ligt, worden naar rato kosten in rekening gebracht voor de tussenliggende dagen.  

SEPA incasso machtiging 
Door ondertekening van deze machtiging geef je toestemming aan (A) Fit&Zo 
een opdracht te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening te 
debiteren en (B) jouw bank om een bedrag van jouw rekening t debiteren 
overeenkomstig de opdracht van Fit&Zo. Je kunt jouw SEPA automatische incasso 
laten terugbetalen. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot 
terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag 
van jouw rekening worden ingediend. Bij jou bank kun je informatie krijgen over 
jouw rechten m.b.t. deze machtiging 
 

 

Plaats …………………………………….. 

Handtekening van 
rekeninghouder voor akkoord: 

………………………………………………….. 

Ik verklaar bij inschrijving kennis te hebben genomen van 
de Algemene Voorwaarden en de huisregels en ben 
akkoord met de inhoud ervan. 

O Akkoord 
      Handtekening lid:……………………..…. 
Datum ..….-…....-……… 


