
 
 

 
Inschrijfformulier  

Streetdance   19 september t/m 12 december 2018 
    

 

 

Datum  :  

Groep :  

Naam :  

Adres + postcode :  

Geboortedatum    :  

Tel  :  

E-mail :  

 

 

 
    

€74.95 betalen via pin of contant    

Mevrouw is akkoord en op de hoogte van de op de achterzijde van dit formulier gemelde 

algemene voorwaarden. 
 

 

Handtekening voor akkoord en in tweevoud opgemaakt 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bijzonderheden: 



 
 

 
Inschrijfformulier  

Streetdance   19 september t/m 12 december 2018 
 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 

 

 
• Bij contante betaling dient u in de eerste week van de maand bij de balie af te rekenen; 

• Door mijn handtekening verplicht ik mij te zorgen dat het maandelijkse incasso kan 

plaatsvinden; 

• Bij het niet kunnen incasseren van het maandelijkse abonnementsgeld ontvangt de 

abonnementshoudster hiervan schriftelijk bericht. Hierbij wordt tevens bericht dat 

Vrouwfit gelijktijdig bij het incasseren van het abonnementsgeld voor de eerstkomende 

maand ook de nog te betalen achterstand aan abonnementsgeld zal trachten te 

incasseren; 

• Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn dan zal Vrouwfit de abonnementshoudster 

ook hiervan schriftelijk berichten. Gelijktijdig zal Vrouwfit overgaan tot het vorderen van 

al wat abonnementshoudster verschuldigd is: bij een abonnement voor een jaar alle nog 

niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode 

en de kosten wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd 

over de opzegtermijn van een maand. Vrouwfit zal tevens gebruik maken van haar recht 

het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te vervallen. 

• Bij uitblijven van betaling door abonnementshoudster van het dan gevorderde wordt 

deze vordering ter verdere incassering uit handen worden gegeven aan een 

gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan verbonden, de 

wettelijke rente en de buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor 

rekening van de abonnementshoudster. 

• Vrouwfit Sportcentrum is gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen en/of 

huisregels aan te passen; 

• Vrouwfit Sportcentrum stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade 

c.q. letsel of vermissing; 

• Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en onder geen beding aan derden 

verstrekt; 

• Ondergetekende is op de hoogte van en akkoord met bovenstaande regels. 

 


