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Inschrijf- en machtigingsformulier- Verjaardagsactie2022 

Outdoortrainingen 

Achternaam: …………………………………………………… 

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

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode:………………………………………………  Woonplaats:……………………………………………… 

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

Noodcontactpersoon……………………………………………… Noodnummer…………………………………………… 

 

Kruis aan wat voor abonnementsvorm of kaart je graag wilt.  

 
* De abonnementen zijn voor minimaal 3 maanden met 1 gehele maand opzegtermijn indien er 
geen gebruik wordt gemaakt van een actie. 
 

Ik kies voor de volgende trainingsdagen: (kleur het bolletje) 

Bootcamp 
Alle trainingen zijn in het wantijpark 

WALK FOR (F)IT! 

Dinsdag in het overkamppark, do&vrij in het 

wantijpark. 

o Maandag 09:15 – 10:15 
o Maandag 20:00 – 21:00 
o Dinsdag 20:00-21:00      
o Woensdag 09:15 -10:15 
o Donderdag 20:00-21:00      
o Vrijdag  09:15 -10:15  
o Zondag 09:00 -10:00 

o Dinsdag 13:30 – 14:30  
o Donderdag 18:55-19:55  
o Vrijdag  10:15 -11:15  

 

Bootcamp  WALK FOR (F)IT! 

o Losse training: € 10,00 per keer  
(contant aan de start van iedere training). 

o (F)it- bootcamp abonnement 1: 1x per 
week trainen €38,50 per maand. * 

o (F)it-bootcamp abonnement 2: 
Onbeperkt Sporten €48,50 per maand. *  

o 10- rittenkaart: €90,00 per kaart (12 
weken geldig). 

o Een 5- of 10- strippenkaart voor 
€30,00 of €60,00.* 

o (F)it-abonnement 1: 1x per week 
trainen €19,50 per maand.* 

o (F)it-abonnement onbeperkt: 
onbeperkt aantal x per week trainen > 
€36,50 per maand.* 
* strippenkaart is 12 weken geldig na 
afgiftedatum 
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Maak je gebruik van de verjaardagsactie 2022 en pak je die korting? 

o Ik maak gebruik van actievoorwaarden betreffende verjaardagsactie 2022 en sluit hiermee 
een abonnement af voor minimaal 6 maanden met daarna 1 gehele maand opzegtermijn.  

o Ik maak gebruik van actievoorwaarden betreffende verjaardagsactie 2022 en sluit hiermee 
een abonnement af voor minimaal 1 jaar met daarna 1 gehele maand opzegtermijn.  
 

1. Door ondertekening van dit inschrijf/machtigingsformulier geef ik aan op de hoogte te zijn van de 
algemene voorwaarden outdoor trainingen en van de actievoorwaarden verjaardagsactie 2022 
2. Door ondertekening van dit inschrijf- /machtigingsformulier geeft u toestemming aan 

ADLOefentherapie &actief/ De Beweegtherapeut om het geld van uw gekozen trainingsvorm af te 

laten schrijven via een doorlopende automatische incasso. Dit is maandelijks aan het begin van de 

maand bij de abonnementen of wanneer de nieuwe rittenkaart start. 

 

Naam rekeninghouder:………………………………………………………………………………………..…………………………….  

IBAN- nummer: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Machtigingskenmerk (in te vullen door ADLOefentherapie&Actief)…………………………………………………… 

- Het bedrag wordt afgeschreven door ADLOefentherapie&Actief van rekeningnummer 

NL04RABO0139079165. 

 

 

Plaats:     Datum:   Handtekening 

 

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