Geboortedatum: ____________________ M / V

Adres: _________________________________________________________________________

Postcode: ________________ Woonplaats: ___________________________________________
Telefoon: _______________________________Mobiel: ________________________________
Emailadres: ____________________________________________________________________

Keuze abonnement
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Voornaam : _____________________________________________________________________

q 1 sport € 17,95 p/mnd		
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Achternaam: _________________________________Tussenvoegsel:____________________

Jeugd t/m 15 jaar
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Inschrijfformulier
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*Familie abonnement

Voorbeeld: gezinslid 1 kiest voor een All-in
abonnement; gezinslid 2 kiest voor 1 sport
onbeperkt en gezinslid 3 is een jeugdlid
en kiest voor 1 sport. Totaal: € 42,95 +
€ 28,95 + € 17,95 = € 89,85. Te betalen
bedrag met 8% korting: € 82,65.

Strippenkaart

De Strippenkaart voor 10 ‘ritten‘ is los
verkrijgbaar. Kosten per kaart: € 50,-

Privetraining

q 2 sporten € 22,95 p/mnd

Senior >15 jaar
q 1 sport € 28,95 p/mnd		
q 2 sporten € 34,95 p/mnd
q All in (onbeperkt) € 42,95 p/mnd q 55+ All in (onbeperkt) € 32,95 p/mnd
q Familie abonnement (vanaf 3 leden)* 8% korting op het totaalbedrag
* Borg ledenpas € 5,- * De opzegtermijn bedraagt 1 maand

1. Ik heb kennis genomen van de algemene voorwaarden en ga akkoord
2. Ja, Ik blijf graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontvang de nieuwsbrieven
graag op het volgende emailadres:________________________________________________
Datum:____________________Handtekening:_______________________________________

Doorlopende SEPA machtiging

Sportinstituut Kam Lung - Hugo van Voorneweg 39, 3219 VE Heenvliet
Incassant ID:NL.57222.5930.5924.0000
Gegevens debiteur:

Naam: _________________________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________________________
Postcode: ___________________________Woonplaats:________________________________

Land: __________________________________________________________________________

IBAN:_________________________Bedrag:__________Kenmerk machtiging: ______________

Plaats:_____________________Datum:___________Handtekening:______________________
Bankgegevens:
IBAN: NL96 ABNA 0472 8057 38 t.n.v. Kam-Lung

Privétraining / personal coaching op
aanvraag.Kosten per uur € 45,-.
Training in kleine groepen (max. 4
personen) is ook mogelijk. Kosten in overleg
afhankelijk van het aantal personen en uren.

Groepsverband

Bedrijfsfitness, Speciale doelgroepen:
politie, marechaussee, douane, BOA,
beveiligingsambtenaren, enz. Vraag naar
de speciale regelingen en voorwaarden.

Door
ondertekening
van
dit
formulier geeft u toestemming aan
Sportinstituut Kam Lung om doorlopende
Incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en, uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af
te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Sportinstituut Kam Lung. Als u het
niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. neem
hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. vraag
uw bank naar de voorwaarden.

