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ffiFysiotherapie

Inschrijfformulier BOOTCAMP UNLIMITED

PERSOONLIJKE GEGEVENS DEETN EMER

Achternaam:
Voornaam:
Adres + nr:
Postcode:
Plaats:
e-mail:

Voorletter(s):
Geboortedatum:
Geslacht:
Telefoonnummer:

M/V
VaSt

mobiel

IBAN / Rekeningnummer:

Rekeninghouder:

BIC:

In te vullen door een medewerker van Fysiotherapie Quickfit

Medewerk(st)er:

Periode: 1 jaar (opzegtermijn van één incassotermijn)

m:

O Abonnement per maand via automatische incasso €

O Abonnement per 3 maanden via overboeking door lid €
+ €7,50 administratiekosten per overboeking op rekeningnummer:
N L46RABO O 120867 435 t. n.v. Fvsiothera oie Ou ickfit o.v.v. factuu rnu m mer

Ondergetekende geeft toestemming aan Fysiotherapie Quickfit om middels automatische incasso
het periodiek verschuldigde abonnementsgeld te incasseren van bovenstaande rekening. Bij
beëindiging van uw abonnement is er altijd nog één volledige incasso van toepassing als
opzegtermijn.

Aldus overee omen en te Eindhoven o

Handtekening: (onder de 18 ouders / verzorgers laten tekenen)

Ondergetekende heeft een kopie
achterzijde van dit formulier.) en
ontvangen.

van de algemene leveringsvoorwaarden ontvangen (zie
gaat hiermee akkoord; heeft een kopie van dit inschrijfformulier

Aldus ekomen en qetekend te Eindhoven

Handtekening: (onder de 18 ouders / verzorgers laten tekenen)

FysiotherapieQuickfit. Voorterwegl50"561lïS Eindhoven. Heerkensdreef2,5S52BG Vatkenswaard

Itl 040 - ?BAlAil . lel inÍo@Íy_sioquick.nt. IiJ www.Íysioquick.nl
Rahobank i2.08.67.435 " K.v.K. Eindhoven 17136538



Àgemene vovudo Fysiothmpie Quickfit

l. Algemeen

l.2l)Ez-e\oot\au:.let1zilo van toepassing op de bmtamps vat Ëysirxherapie Quicktir

afiriikeade *ertelijke ïa\'Í11:u is 1/?í ei$t.

2. Aanmelding en Lidmetmatschai

ieden.

het lidri?alrclup staat beschrevea

2 5 Hct lidílsàrshap is stíik, personliik en kör alieen ra toesteorliiíg 'n, Irysiothe.apie ()uick.ït:t *ctde* ovffgeóÍaÈén

r,<xrr deuwe lrden bii insclrrijven oni idcltiíicatie te u?gen.

rerlergd rrordeo. V *rr opzeggptg kan uilsluitsnd gcbru ik gemdak t wt>rdes taq het beeitl(ligi*gst'art\a1iè, bij .le bàlie

3. Lidmaatschapsgelden

rieze exlt dagel unrullen.i lilimaatschapsgtLí ver*hulCrgd,, Íc berckeneil Íaa Íato v?[ het uattl . ka dàgèn.

+rerl*kirg der Lid zelf is noÍreiijk. Dir Lan bij eer vooroírbetalirg van J maalder.

Alle ko*m tlie hienoor gemmk rvorden zijo voor rekening van hei L,id

taieveo iuseoliids i-e wiizifiet. fenoirlste .i maanden voo- er pijsrvijziging rvorrier de leden liiervan in kennis gesteld

4. Openingstijden
,,{.1 lrysiothel"itie Quickti! behoudt zich hc, rcht ..oor orn iie oíreninlr:rijJeo tiicielijk of bliiverrd te rviizigen.
4 2 ïndieaha lià gxtt g9bnl\k naakt !at1 de ilor.líkhqien die het gdkdzetr abonnercrr bie,1t- viatlt a*u &stitririe vao .1. contÍibrtie piaT§.
4.:! Ol oÍïciële en erkende Íèesrdng§, is Fyriolhe,"fie QuickÍl! geÍechigd lie§lóten te zij,

5. Groepslessen

-5.1 Irysiother"pie Quicklit belrt'urjr zich het rwht voor goepsielset r: arnuleren
5 2 Kiilderen t.)r lojaar kurne* niei dcelnenter aan de lessen zqxilet raezicltt va* ou;jss.

6. Perrcml Training
í. i Ir'vsiotherapie Quíckfil biedt zÍ1g.ra,tífrAe perlrral ltining aan. Per*tul tïàlt\ite ls rirt bij het lidmmtschap irbeÍI,"pen.

7. Beèindigen

7 2 Eet ii'jftraishap kan rvorder beindrgcl ddr hel e,rd !an dr maarirj uaarol heÍ lidor 
"at*l\np 

aÍlnt)pí., e1*. it1achtfrefin11,,\in aïLjkel 2.
? -i De opzeFonijn bedrugl een kalendermdand r?oÍ .íe datlml waarep het lidrraatshap aÍk{rpr, ,}et írachlrèrlirq ïao nikei :.

ve.ieígdx'oiden vq)rop"f,gginlrkaruilsl\ite?,ilga.bruiiigefriulturr.i.rlarhelbëdilL)gtagsíbÍmtl\etbilde\ta1iÈ

8. Oprchorting

3.2 Oprhr*ing vao het lidÍnéatshal kan nl)oit mer feri;èL»,í:rkíade kÍacht.

opschoíing.

9. Risico en msprakelijkheid

het lid etiol Jer,len, ohtrtàat1 op welke sijz.e t\?t1 ot\|i,

deiiier.

9 a I)è dtr\1eneillter spon sp eiÈe, i\iao. ïysiotÍteÍnpie Quic,kír i s tiet unsprakelijk. voru eventuele irrgerailea

10. Privrcy

be*hermirg pemoorrgegevens. op eer rvijze en vóor de doeleillilen zoals hieronrier nade. orlschíevcn

F,vsiotherapie Quicktit etj\rl iJiet\st"n \àa ílerder die te maker L€hber ÍEet dr diensr$ vdo fysiotheÍapiÈ Q[iskfiï

IysiotheÍrpie Quickrir

I 1. Huisreglement

; 1 I Het iid wor.it 8earh1 op de ho,-)*. ie z$ van de huisregels rarr de Irysiotiterapie Quickfl.t ,-ettigitlg et hieÍ*ar ie irardclee

i2.3 Fy§ii)thoi"pie Quiakï\Lkan éerbegaig \\eig(ren ofontzeggcn nan per s.rren rviens {e d1"!, {14fi eanleiltí\g;tae geetl

I 2. Slotbepalingen

12 2 Dutt insdtlljvitg verklaard het lid de algettene y.)tlí||Mtdei en de huisregels van lrysiothe&pie Quickiit te kftnen en ,e accelteren.

voor letlet a*xttat hèt liLrlwt§{hap \lordi verlq^lLl


