Aanmeldingsformulier
zwemabonnement

Naam + Voorletters:

O man / O vrouw

Adres:
Postcode +
Woonplaats:
Geb. datum:
Telefoonnummer(s):
Huisarts:
E-mail adres:
E-mailadres gebruiken voor de nota’s
Op:

Ik zwem:
o 1 keer per week
o 2 keer per week
Ik wil
o
o
o
o
o

een:
Maandabonnement
Kwartaalabonnement
Jaarabonnement
Therapieabonnement 1 (1x per maand therapie)
Therapieabonnement 2 (om de week therapie)

o
o
o
o
o

O Ja / O Nee
Tijd:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Ik betaal:
o Per maand
o Per kwartaal (niet van toepassing bij een maandabonnement)
o Per jaar (niet van toepassing bij een maand- en kwartaalabonnement)
o
o

Ik wil graag per automatische incasso betalen en heb hiervoor het formulier ingevuld.
Ik maak geen gebruik van de automatische incasso en betaal hiervoor
administratiekosten zoals genoemd in het overzicht van de abonnementen.

o

Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Handtekening :__________________________

Plaats en datum: ____________________

Mijn abonnement start op: ____________________________________________________

Algemene voorwaarden
zwemabonnement

Lidmaatschap
- Het lidmaatschap gaat in met ingang van de datum van inschrijving en komt tot stand
door ondertekening van het aanmeldingsformulier.
- Het lidmaatschap wordt verlengd volgens de voorwaarden zoals beschreven in het
overzicht van de abonnementen.
Opzegging lidmaatschap
- Een abonnement dient schriftelijk te worden opgezegd.
- Een abonnement dient te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 1 maand vóór het einde van de abonnementsduur. Voorbeeld: Uw abonnement is
gestart op 5 februari 2020. U besluit dat u per juni 2020 wilt stoppen met uw
abonnement, dan dient uw schriftelijke opzegging vóór 5 mei 2020 bij ons ingeleverd
te zijn.
Betaling
- Bij aanmelding ontvangt u de eerste nota aan het begin van de volgende maand.
- Het is mogelijk om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Middels een
automatische incasso wordt het verschuldigde bedrag automatisch rond de 18de van de
volgende maand van uw rekening afgeschreven. U ontvangt met een automatische
machtiging korting op het tarief.
- Indien uw e-mailadres bekend is ontvangt u de nota per e-mail. Bij automatische
incasso versturen we geen papieren nota’s.
Prijs en prijswijzigingen
- We hanteren geen inschrijfgeld.
- Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
- Eventuele prijsverhogingen worden vooraf bij u bekend gemaakt middels een affiche in
de praktijk.
Tijden
- Bij de aanmelding spreekt u een vaste tijd af waarop u gebruik maakt van het
zwembad.
- Er kunnen maximaal 5 personen tegelijk gebruik maken van het zwembad, zodat
iedereen voldoende bewegingsvrijheid heeft.
- Houdt u zich aan de afgesproken tijd.
- De maatschap behoudt zich het recht om tijden van groepsactiviteiten en therapie te
wijzigen. Groepsactiviteiten en therapie gaan altijd voor individuele afspraken. Indien
nodig wordt met u een andere tijd afgesproken.
Verzuim
- Bij ziekte of verzuim wordt geen restitutie van abonnementsgeld verleend.
- Een gemiste afspraak kunt u uitsluitend een week voor of na de normale afspraak
inhalen. U dient hiervoor wel een nieuwe afspraak te maken.
- Bij langdurige blessure of ziekteproblemen beslist de maatschap of de contributie
tijdelijk kan worden stopgezet. Echter over de eerste maand na aanmelding blijft u
altijd abonnementsgeld verschuldigd.
Diversen
- Gebruik maken van het zwembad is op eigen risico.
- De maatschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of kwijtraken
van uw eigendommen.

