
Overeenkomst ter zake het fitnessabonnement  
 
Dit formulier graag volledig invullen en ondertekend inleveren. 
 
Naam ____________________________   tussenvoegsel__________       Achternaam_____________________ 
Geboorte datum  __________                       
Geslacht m/v 
Adres …………………………….                Huisnummer_____ 
Postcode   ___________________  Woonplaats  _____________________________________  
land   ___________________  telefoon.werk____________________________________ 
Mobiel  _______________________________________________________________________  
  
E-mail:  _______________________________________________________________________  
Datum aanmelding:  _______________________________________________________________________  
 
Medische gegevens: 
 
Hebt u klachten en / of beperkingen? Ja / Nee 
Zo ja, welke? 
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 
Gebruikt u medicijnen? Ja / Nee 
Zo ja, waarvoor?  
 ___________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________  
 
Zijn er nog punten die u van belang acht: 
 
“Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw 
gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen de medische gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en 
voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness)advies. Wij kunnen u immers alleen van een 
(fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke 
beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door R&Fcentrum steenwijk 
dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. R&FCSteenwijk zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij 
zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan 
noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. 
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal R&FCSteenwijk uw medische gegevens niet verwerken. Dat betekent 
dat R&FCSteenwijk geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven 
door het inschrijfformulier in te vullen én uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen. 
 

 Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens door het R & fitnesscentrum als hiervoor 
bedoeld. 
Aldus naar waarheid ingevuld,  
Handtekening: Datum:  
 
 
 ____________________________   ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aanbod: 
 
Racket & Fitnesscentrum Steenwijk  
 

 9.00-12.00/15.30-21.30 uur ma t/m vrij- zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur 
 
 Maandag en vrijdag 8.00 uur open. Zondag af en toe. Aankondiging via facebook 
Soort lidmaatschap en prijzen: 
 

 1 jaar onbeperkt bedrijf,gezin , t/m 5 personen Pakket  betaling € 75,00 per maand  
 1 jaar onbeperkt trainen, squashen  Pakket  Jubileum  maandelijkse betaling € 29,95 
 SYNRGY/Jeugd abonnement  tot 21 jaar € 22,50 per maand bij een jaar abonnement. 
 4 maand , Pakket   € 99,00 vooruit betalen . alleen eerste keer. Bij vervolg 4 maand voor € 130,00 
 All in  Tennis ( max 2 x pw), Squash, Fitness, 4 maanden, daarna maandelijks opzegbaar, € 42,50 per maand. 
 Autisme beweegcoach € 12,50 per maand , Project i.s.m. Autistart 
 Bedrijfsfitplan Nederland , jaar abonnement € 420,00 per jaar 

 
 
Ik ga akkoord met eenmalige afschrijving van €  10,00 intake en uitgifte leden pas .  
 
Zoals hierboven is aangegeven, ontvangt u een “korting” op het jaar abonnement naar gelang een langere 
abonnementsperiode wordt afgesloten. Bij een vroegtijdige opzegging van het abonnement door u is  
R&FCSteenwijk   derhalve gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen 
op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende  <<abonnementsbijdrage en/of 
inschrijfgeld>>. Voor de voorwaarden van de herberekening wordt verwezen naar artikel 6 lid 2, lid 3 en lid 5 
van de Algemene Leveringsvoorwaarden.  
 
U wordt op de hoogte gesteld van een mogelijke prijsaanpassing. Een prijsaanpassing die voortvloeit uit de wet 
of die is gebaseerd op het prijsindexcijfer vindt plaats per 1 januari (zie ook artikel 7 van de Algemene 
Leveringsvoorwaarden).   
 
Op grond van artikel 5 van de Algemene Leveringsvoorwaarden heeft u gedurende een week na ondertekening 
van deze overeenkomst het recht om deze overeenkomst te herroepen (tenzij u voor afloop van deze termijn 
reeds gebruik hebt gemaakt van de fitnessfaciliteiten).  
Betaling: 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging voor automatische afschrijving aan 
R&FCSteenwijk wegens betaling van de abonnementsbijdrage. Racket centrum Steenwijk  zal de 
abonnementsbijdrage maandelijks  telkens  rond de 22 ste  dag van de maand>> afschrijven. 
  
Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren <<een maand>> voor afloop van de duur van het 
contract. 
 

 voor een kopie van de Algemene Leveringsvoorwaarden zie onze site 
 voor een kopie van het huishoudelijk reglement zie onze site 
 Ik ga akkoord dat mij via e-mail een nieuwsbrief wordt toegezonden. 

 
Iban Bank-/girorekening:   ____________________________________________________________________  
 
Naam rekeninghouder:  ____________________________________________________________________  
 
Handtekening: Datum:  
 ____________________________   ____________________________  
 


