
Overeenkomst Abonnement Fitmix Pole Fitness 
  Lidnummer: ………….. 

Voornaam: …………………………………………………………………………. 

Tussenvoegsel: …………………………………………………………………………. 

Achternaam: …………………………………………………………………………. 

Adres:  …………………………………………………………………………. 

Postcode: …………....   …….… 

Plaats:  …………………………………………………………………………. 

Telefoon: …………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………. 

Geb.datum: …………………………………………………………………………. 

Geslacht: M    /    V 

maand   kwartaal    kwartaal 

incasso   incasso     contant 

€ 30,00 € 85,00 € 95,00

€ 45,00 € 130,00 € 140,00

+€  6,00  +€ 15,00 +€ 15,00

Abonnementsvorm  

Pole Fitness 

O  1 x per week les  

O  2 x per week les  

Aanvulling 

O + 1 x per week vrij trainen of groepsles  

O + onbeperkt vrij trainen of groepslessen +€ 12,00 +€ 32,00 +€ 32,00

Betaling totaal 

O Auto. incasso per maand € …………… 

O Auto. incasso per kwartaal € …………… 

O Contant per kwartaal  € …………… 

Automatische incasso 

Ingangsdatum incasso     01  -  …..……...      -     ….………. 

IBAN  ………..…    ……….……   ………………………… 

Voorl + naam rekeninghouder …………………………………………………………. 

Eerste betaling contant 

Inschrijfgeld € ……………. 

1e Termijn contributie  € ……………. 

Totaal € …………….    (contant te voldoen) 

Ondergetekende, hierna te noemen deelnemer, schrijft door ondertekening van dit formulier in voor één of meerdere activiteiten, zoals door 
deelnemer is ingevuld, met toepassing van de voorwaarden zoals in de Algemene Voorwaarden van Fitmix staan vermeld en welke een 
onlosmakelijk deel vormen van deze overeenkomst. Door ondertekening van dit formulier verklaart deelnemer deze voorwaarden te kennen 
en te accepteren. De deelnemer verklaart hierbij Fitmix uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat kosten van ongeval, letsel of diefstal 
geheel door hem/haar worden gedragen. 

Handtekening: …………………………………………………………. 

Datum:  …………………………………………………………. 

Behandeld door: …………………………………………………………. 

Datum inschrijving: …………………………………………………………. 



Algemene voorwaarden Fitmix Pole Fitness 

1 Per groep worden minimaal 40 lessen per jaar gegeven in overleg met instructrice en 
groep. Overige weken kunnen ingevuld worden met vrije training of bij een andere groep 
van hetzelfde niveau of lager. 

2 De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengt, 
tenzij uiterlijk 2 weken voor de start van een nieuwe contributietermijn wordt opgezegd. 
Opzeggen dient schriftelijk en persoonlijk te gebeuren door middel van een stopzetting-
formulier bij Fitmix. Alleen in geval van zwangerschap of langdurige ziekte kan een 
abonnement in overleg tijdelijk stopgezet worden.  

3 Mutaties in abonnementen dienen uiterlijk 2 weken voor de start van een nieuwe 
contributietermijn doorgegeven te worden middels een mutatieformulier dat te 
verkrijgen is bij Fitmix. Ook mutaties in persoonsgegevens dienen middels dit formulier 
kenbaar gemaakt te worden. 

4 Fitmix heeft het recht de contributie aan te passen. De deelnemer heeft het recht om in 
verband daarmee de overeenkomst op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 1. 

5 Persoonsgegevens van deelnemers worden strikt vertrouwelijk bewaard en alleen 
gebruikt voor Fitmix-doeleinden. De persoonsgegevens worden niet uitgeleend, verhuurd 
of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. 

6 De contributie voor de overeengekomen termijn dient uiterlijk aan het einde van de 
eerste week van de termijn te worden betaald. Automatische incasso’s vinden plaats op 
de 1ste werkdag van een nieuwe maand. Op een automatische incasso geldt een 
terugboekingstermijn van 60 kalenderdagen.  

7 Het overeengekomen bedrag aan contributie moet ook worden betaald als de deelnemer 
om welke reden dan ook niet deelneemt aan lessen of activiteiten. Het inhalen van 
gemiste lessen is mogelijk binnen 2 maanden. Lessen kunnen niet doorgeschoven 
worden, inhaallessen dienen dus bovenop het normale aantal lessen in een maand 
genoten te worden. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden met een les bij een andere 
groep van hetzelfde niveau of lager, met een vrije training of groepsles. 

8 De openingstijden worden vastgesteld door Fitmix. Fitmix is gesloten tijdens officiële 
feestdagen, tussen Kerstmis en Nieuwjaar en gedurende 1 week in de zomervakantie. 
Tijdens de zomerperiode is een aangepast lesrooster van kracht. 

9 De sportzaal van Fitmix dient met schone schoenen betreedt te worden. Drinkwaren zijn 
toegestaan, enkel in een afgesloten fles of bidon. Bij gebruik van matjes dienen 
deelnemers een handdoek te gebruiken. 

10 Aanwijzingen van Fitmix voor het gebruik van de accommodatie dienen stipt te worden 
opgevolgd. De deelnemer verklaart hierbij ook de reglementen stipt na te zullen leven.  

11 De deelnemer verklaart hierbij Fitmix uitsluitend te gebruiken op eigen risico en dat 
kosten van ongeval, letsel of diefstal geheel door hem/haar worden gedragen. De 
deelnemer is zich er van bewust dat het gebruik van de accommodatie van Fitmix risico’s 
met zich meebrengt en dat hij/zij schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor 
eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer Fitmix vrijwaren voor aanspraken van derden.  

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 april 2016  te Hoensbroek door de directie van Fitmix 




