
      ONLINE I N S C H R I J F F O R M U L I E R  

              JAARABONNEMENT 2021 

 

     BEN JE AL LID?  : ALLEEN NAAM & GEBOORTEDATUM INVULLEN 

 

Achternaam   : ____________________________________ 

Voornamen   : _________________________________M/V 

Roepnaam   : ____________________________________ 

Geboortedatum  : ____________________________________ 

Nog geen lid ? Dan graag onderstaande gegevens ook invullen 

Adres    : ____________________________________ 

Postcode en plaats  : ____________________________________ 

Telefoonnummer  : ____________________________________ 

Mobiel nummer  : ____________________________________ 
 

Verklaart met Fitsportland Schiedam gevestigd te Schiedam, te zijn overeengekomen als volgt: 
1.  Ondergetekende zal met ingang van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 een jaarabonnement afsluiten. 

2.  Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de op achterzijde van deze afgedrukte 

algemene voorwaarden van Fitsportland Schiedam.  

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Schiedam d.d.: _______-________-______ 

 
Handtekening:_________________________________________________________ 

 
BETALING :  INSCHRIJFGELD     €  niet van toepassing 

 

JAARABONNEMENT   € _______________                      

 

EVENTUELE KORTING         -  € _______________      LOCKDOWN KORTING ZIE ONDER                 

    

    

   TOTAAL     € _______________          

Te voldoen per overboeking op:  Rekeningnummer FitsportLand: NL04 INGB 0004 4968 68     

 
  

 Jaarabonnement   € 379,00 - lockdown korting € 31,00 = € 348,00 

 Jaarabonnement 60+  € 289,00  - lockdown korting € 24,00 = € 265,00 
 Jaarabonnement gezin € 865,00  - lockdown korting € 72,00 = € 793,00 

  

 Extra Korting 
 2e gezinslid krijgt bij afsluiten van een jaarabonnement € 25,00 korting 

 * korting = wonend en ingeschreven  bij de gemeente op hetzelfde adres. 
  

  

 

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden op de achterzijde van dit inschrijfformulier en schrijft zich 

middels dit formulier in voor het jaarabonnement 2021 

 

     

       Handtekening:________________________________________ (* tot 18 jaar alleen ouders of verzorgers bevoegd tot tekenen) 

 

Datum:_____________________________________________ 

 



 

FITsportLAND SCHIEDAM  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. Het lesgeld is voor het jaarabonnement lopende van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022 en  

dient voor 10 januari 2021 voldaan te zijn. 

2. Het abonnement is niet overdraagbaar aan derden. 

3. Fitsportland Schiedam is gesloten tijdens algemene feestdagen.. 

Gedurende de schoolzomervakantie hanteren wij een zomerrooster zonder dat dit zal leiden  

          tot lesgeldvermindering of teruggave. 

4. Elke deelnemer ontvangt na ondertekening van de overeenkomst en betaling van desbetreffend bedrag 

een deelnemerskaart en een  sportpas, waarmee de toegang tot Fitsportland Schiedam verkregen kan 

worden. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag naar haar oordeel de deelnemer  

de toegang tot Fitsportland Schiedam te ontzeggen. 

      5. De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor 

 administratieve doeleinden van Fitsportland Schiedam gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden 

 ter beschikking gesteld. 

6. Deelnemer verklaart hierbij, dat hij/zij het onderhavige sportonderricht zal               

ontvangen uitsluitend en alleen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letstel  

geheel en al door hem/haar zelf zal worden gedragen. Deelnemer verklaart hierbij reeds  

nu voor, als dan, afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schadeactie,  

tegen Fitsportland Schiedam wegens vergoeding van enige kosten, schade en interesse als  

gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening opgelopen, of wegens het in  

ongerede of zoek raken van het in het instituut achtergelaten kleding of bezittingen. 

7. Het jaarabonnement stopzetten kan alleen medisch en éénmalig.  

 Niet korter dan 1 maand en niet langer dan 3 maanden.  

 Het jaarabonnement stopzetten kan met ingang van de eerste dag van de nieuwe maand.  

 Na het maximum van 3 maanden wordt het jaarabonnement stilzwijgend geactiveerd. 

 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. 

 Bezoeken worden maximaal tot 1-4-2022 doorgeschoven. 

8. Wijzigingen in lesdagen, lestijden en tariefstelling zijn ten allen tijden voorbehouden. 

9. Op 01-01-2022 zal het jaarabonnement stilzwijgend worden beëindigd door FitsportLand Schiedam. 

10.  Men mag onbeperkt deelnemen aan alle sporten die door FitsportLand worden aangeboden. 

 Sporten aangeboden door externe partners (zaalhuurders) vallen niet in het jaarabonnement. 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden omtrent het jaarabonnement 2021 

zoals getekend op voorzijde van dit inschrijfformulier. 

 

 

 

 

 

 


