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Inschrijfformulier Together for YOU (TFY) 
Vul onderstaand formulier volledig en leesbaar in (incl. achterzijde) 

 

Inschrijfdatum:    _____ / _____ / ___________        
  

Lid nr (invullen door TFY):    ____________________________________________ 
 

Voornaam (volledig) + voorletters:  ____________________________________________ 
 

Achternaam (volledig) + tussenvoegsel: ____________________________________________ 
 

Adres:      ____________________________________________ 
 

Postcode:     ____________________________________________ 
 

Woonplaats:     ____________________________________________ 
 

Land:      ____________________________________________ 
 

Geboortedatum:    _____ / _____ / ___________ 
 

Emailadres:     ____________________________________________ 
 

Telefoonnummer:    ____________________________________________ 
 

Abonnementsvormen  
Vink aan wat van toepassing is: 

 
O Maandabonnement: 1 les per week (ClubFiësta of ClubYoga)   € 25,- per maand 

O  Jaarabonnement: 1 les per week (ClubFiësta of ClubYoga)    € 280,- per jaar 

 
O Maandabonnement: 2 lessen per week (ClubFiësta en/of ClubYoga)  € 30,- per maand  

O Jaarabonnement: 2 lessen per week (ClubFiësta en/of ClubYoga)  € 330,- per jaar 

 
O Maandabonnement: Onbeperkt groepslessen (ClubFiësta en ClubYoga) € 37,- per maand 

O Jaarabonnement: Onbeperkt groepslessen (ClubFiësta en ClubYoga)  € 420,- per jaar 

 

O Strippenkaart: 10 lessen naar keuze      € 75,-  
 

Machtiging automatische incasso / doorlopende SEPA 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan PayPro B.V. om namens Together for YOU doorlopende Incasso-

Opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag 

van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van PayPro B.V. Het bedrag wordt elke 28e van de maand 

afgeschreven van uw rekening. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Incassant: PayPro BV Adres: 

Emmaplein 1, 9711 AP Groningen, Nederland. Incassant ID: NL06ZZZ503992920000; 

 

Naam rekeninghouder:          _____________________________________ 
 

Rekeningnummer (incl. IBAN): 
 

Datum:  _____ / _____ / _________         Plaats: ____________________     

 

Handtekening: 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Z.O.Z. 
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Contactpersonen in geval van nood 
Vul onderstaande gegevens in, zodat wij, uiterst in geval van nood, familie / vrienden / kennissen kunnen bereiken. 
 

Contactpersoon 1  
 

Voornaam + Achternaam:    ____________________________________________ 
 

Telefoonnummer:    ____________________________________________ 

 

De relatie tot de contactpersoon:  ____________________________________________ 

 

Contactpersoon 2  
 

Voornaam + Achternaam:   ____________________________________________ 
 

Telefoonnummer:    ____________________________________________ 
 

De relatie tot de contactpersoon:  ____________________________________________ 

 
Heeft u een blessure, ziekte en/of medicatie waar wij van moeten weten? Geef dit dan alstublieft z.s.m. door bij 

Kim Smits. Dit kan persoonlijk, via Whats-App of via E-mail. Zie gegevens onderaan het inschrijfformulier. 

 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1: Inschrijving, abonnementsduur en beëindiging 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u zelfstandig een abonnement afsluiten. Onder deze leeftijd dient een ouder of voogd uw abonnementsformulier 
te ondertekenen. U kunt kiezen voor een abonnement met een maandelijkse of een jaarlijkse looptijd, evenals voor een strippenkaart van 10 
lessen. Een abonnement wordt automatisch verlengd met gelijke contractduur, tenzij schriftelijk opgezegd minimaal 14 dagen vóór het einde van 
de looptijd. U gebruikt hiervoor een opzegformulier dat u volledig invult en ondertekent. Het jaarabonnement wordt na het eerste jaar 
automatisch overgezet naar een maandelijks abonnement. De strippenkaart wordt niet automatisch verlengd. 
Artikel 2: Deactivering en inhalen van gemiste lessen 
Indien u als gevolg van een blessure, zwangerschap of ziekte in het geheel niet in staat bent mee te sporten, is het mogelijk om uw abonnement 
tijdelijk te deactiveren. Neem hiervoor contact op met uw instructeur/instructrice voor overleg. Een gemiste les inhalen kan alleen in overleg met 
uw instructeur/ instructrice. 
Artikel 3: Lidmaatschap strikt persoonlijk 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 
Artikel 4: Lestijden en tarieven 
TFY is te allen tijde gerechtigd lestijden en tarieven te wijzigen. TFY zal uiterlijk één maand voor de ingangsdatum van nieuwe tarieven de 
tarievenlijst kenbaar maken. Tijdens officiële feestdagen behoudt TFY het recht de lessen te laten vervallen, zonder dat dit zal leiden tot 
vermindering of teruggave van abonnementskosten. 
Artikel 5: Huisregels, orde- en instructievoorschriften 
Tijdens de lessen dient u zich aan de huisregels van TFY te houden. Wij verzoeken u vriendelijk uw schoenen pas bij De Schakel te verwisselen. Het 
dragen van schone, fris ruikende en gepaste sportkleding gedurende trainingen is verplicht. Trek geen kleren aan die aanstoot of teveel bloot 
geven. Het is niet toegestaan stimulerende middelen in zijn algemeenheid te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden 
tot onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. U dient zicht te houden aan de 
door TFY gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline (het uiten van 
luidruchtig gedrag en/of onbetamelijke taal). Bij overtreding is TFY gerechtigd u de toegang te ontzeggen en het abonnement per direct te 
beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het abonnementsgeld. 
Artikel 6: Veiligheid en aansprakelijkheid 
Het gebruik van de faciliteiten die TFY u biedt geschiedt geheel op eigen risico. TFY wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van 
ongevallen, diefstal, brand of enige ander schadeveroorzakende gebeurtenissen, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is. 
Artikel 7: Conformering overeenkomst 
De abonnementhouder/-ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door TFY opgestelde huisregels na te leven en 
de instructies uit te voeren. TFY is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang voor een door TFY te bepalen 
duur te ontzeggen, zonder enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden. 
Artikel 8: Storneren incasso 
U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een storno wordt er € 25,- euro kosten in rekening gebracht. Bij een tweede storno 
wordt er nogmaals € 25,- in rekening gebracht. Kan het te betalen bedrag na tweemaal proberen nog niet van uw rekening geïncasseerd worden, 
dan zullen wij u een rekening sturen. Na een tweede aanmaning zal de vordering in handen gesteld worden van een incassobureau. De kosten 
hiervan komen voor uw rekening. 
Artikel 9: Overige bepalingen 
Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door TFY beoordeeld en beslist. 


