Inschrijfformulier
Gym Haarlem

personalia
•

Datum

•

Voor- / Achternaam

•

Adres

•

Postcode

•

Plaats

•

Telefoon

•

Mobiel

•

E-mail

•

Geboortedatum

•

Rekeningnummer

pasfoto

+31 (0)6

abonnementsvorm
Automatisch Prf
incasso
mnd

3 mnd

6 mnd

Losse Les

Onbeperkt Fitness

€ 17,-

€ 32,-

€ 75,-

€ 120,-

€ 8,00

Groepslessen Jeugd t/m 14 jaar
1 x per week

€ 20,-

€ 32,-

€ 80,-

€ 130,-

€ 8,00

Groepslessen Jeugd t/m 14 jaar
onbeperkt

€ 25,-

€ 37,-

€ 100,-

€ 160,-

€ 8,00

Groepslessen v/a 15 jaar
1 x per week

€ 25,-

€ 37,-

€ 110,-

€ 160,-

€ 8,00

All-In Onbeperkt
groepslessen en fitness

€ 32,-

€ 47,-

€ 110,-

€ 200,-

€ 8,00

Vink de optie aan die voor u van toepassing is.
*Gratis proefles (bij jeugd t/m 14 jaar moet er een ouder of voogd aanwezig zijn)

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden ( zie achterzijde)
Handtekening ( mits 16 of jonger,

ouder / voogd )		

Handtekening

Gym Haarlem | Verspronckweg 63 | 2023 BB HAARLEM | M.+31 (0)6 28 41 71 95 | E. info@gymhaarlem.nl | KvK. 34291962 0000 | Rabo bank nr: 102.461.880

rooster
Tijden:

Ma

10:00 - 11:00

Kickboksen
Recreanten

Di

Woe

Do

Zaktraining

Vrij

Za

Zo

Zaktraining

Zaktraining

Thaiboksen

Kickboksen

MMA

11:00 - 12:00
12:30 - 16:30

Voor het actuele rooster zie:

16:30 - 17:30

Jeugd
9 t/m 14jr

17:30 - 18:30

Kickboksen
recreanten

Zaktraining

18:30 - 19:30

Gevorderden +
Wedstrijdgroep

Thaiboksen
--------Zaal 2 > MMA

Gevorderden +
Wedstrijdgroep

Dames
kickboksen
--------Zaal 2 > circuit
training

Gevorderden +
Wedstrijdgroep

19:30 - 20:30

Zaktraining

Dames
Zaktraining
(ridouan)

Zaktraining

MMA

Zaktraining

20:30 - 21:30

Kickboksen
recreanten

Boksen

Kickboksen
recreanten

Boksen

Boksen

Jeugd +
Gevorderden

Jeugd
9 t/m 14jr

Kickboksen
Zaktraining
Kickboksen
gymhaarlem.nl/tijden
recreanten
recreanten

Openingstijden - Maandag t/m zondag:
		
09:00 uur t/m 13:00 uur
		
15:30 uur t/m 22:00 uur

algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•

Gratis inschrijven
Gratis proefles (bij jeugd tot en met 14 jaar moet er een ouder en/of voogd aanwezig zijn)
Bij aanmelding ontvangt u een ledenpas, hiervoor brengt men € 2,50 borg in rekening die u bij uitschrijving terug ontvangt.

•
•

U dient zich te houden aan de huisregels!
Bij Gym Haarlem is respect voor elkaar zeer belangrijk. De sfeer is goed en dat willen we graag zo houden.
Meld mistanden tijdig bij het personeel en voorkom onnodige irritaties.
Er zijn gratis lockers aanwezig, maak er gebruik van.
Gym Haarlem is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal.
Het is niet toegestaan om na een groepsles direct te gaan fitnessen.
- Graag eerst schone/droge kleren aan te trekken alvorens gebruik te maken van de fitness apparaten.
- Het gebruik van een handdoek is verplicht.
Bij Gym Haarlem is iedereen gelijk. Elke vorm van discriminatie is hier niet toegestaan.
Gym Haarlem behoud zicht het recht u de toegang te weigeren bij het niet naleven van de huisregels

•
•
•

•
•

Wens men zich uit te schrijven dan dient men in alle gevallen rekening te houden met een maand opzegtermijn.
De eerste maand dient contant te worden voldaan.
• Bij aanvang zal de resterende maand naar evenredigheid worden geïncasseerd.
• Bij elke mislukte poging om de contributie af te schrijven wordt er € 2,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

