Inschrijfformulier MC’ GYM

Lidnummer

INSCHRIJFFORMULIER
Naam:

Man/Vrouw

Adres:

Postcode + woonplaats:

Telefoonnummer(s):

Geboortedatum:

E-mail:

IBAN:

Rekeninghouder:

Abonnementskeuze Fitness
□ 12 MAANDEN
€ 26,- per maand

□ 6 MAANDEN
€ 28,- per maand

□ 3 MAANDEN
€ 32,- per maand

□ JEUGD(12-18jr)
€ 23,- per maand

Na 12 mnd opzegbaar

Na 6 mnd opzegbaar

Na 3 mnd opzegbaar

Na 3 mnd opzegbaar

Abonnementskeuze Personal Training
□ PER WEEK
€ 17,50 (30min. 1x per week)

□ PER WEEK incl. Fitness abonnement
€ 22,50 (30min. 1x per week)

Maandelijks opzegbaar

Maandelijks opzegbaar

Aanvulling (optioneel)
□ Voedingsschema
□ 10X GYM
€20,- per 8 weken
€ 50,- Tienrittenkaart
Datum:
Handtekening:

S€PA
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan MC’ GYM om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van MC’ GYM.
Als u het niet eens bent met deze opdracht kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
de afschrijving contact op met uw bank en vraag uw bank naar de voorwaarden. Tevens gaat u akkoord met het
huisreglement en de algemene voorwaarden van MC’ GYM. De meest recente versie kunt u raadplegen op
www.mcsgym.nl/voorwaarden.
MC’ GYM
Vispoortplein 6
7201 ET Zutphen

T: 0575 – 846 992
E: info@mcsgym.nl
W: www.mcsgym.nl

Ma-Vr 9-12/15-21u
KvK 50158619
Za-Zo 10-14 u
IBAN: NL39RABO0331607530
Incassant ID: NL14ZZZ5015861900000
Kenmerk machtiging: lidnummer

HUISREGLEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor aanvang van de training meldt u zich aan met uw ledenpas. Indien dit niet
mogelijk is wordt er mondeling aangemeld bij de balie;
Dranken mogen alleen in een afgesloten fles meegenomen worden in de
fitnesszaal;
Etenswaren zijn niet toegestaan in de fitnesszaal;
In het pand is roken en/of gebruik van alcohol niet toegestaan;
Het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste
verboden;
Stoor anderen niet met het gebruik van uw mobiele telefoon;
Verkoop- en/of promotieactiviteiten mogen alleen met toestemming van MC’
GYM;
Wij raden aan om eigendommen op te bergen in de lockers;
Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen (geen slippers/sandalen) en
gepaste fitnesskleding te dragen in de fitnesszaal;
Maak gebruik van een handdoek bij de training;
Na gebruik van een toestel deze schoon achterlaten;
Leg de materialen na gebruik weer op de daarvoor bestemde plaatsen terug;
Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
Het is niet toegestaan andere leden lastig te vallen of te discrimineren op grond
van welke reden dan ook;
Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd;
Alle aanwijzingen gegeven uit naam van MC’ GYM dienen opgevolgd te worden;
Het trainen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Bij deelname verklaart u
uzelf geschikt om te trainen;
MC’ GYM is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of ongevallen in en om
het fitnesscentrum.

Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van het huisreglement aangifte gedaan
bij de politie.
MC’ GYM is altijd bevoegd om personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen
en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.

