
Persoonlijke gegevens cursist:

Voornaam:  _________________________________________________________   Man / Vrouw / N.v.t. / Anders

Achternaam: ________________________________________________________  Geb.datum:  ____________________

Adres: ______________________________________________________________  Postcode:  ______________________

Woonplaats: ________________________________________________________  Telefoon:  _______________________

E-mailadres: _________________________________________________________________________________________

Opmerkingen: _______________________________________________________________________________________

Hierbij machtig ik CLG Sportcentrum, Ketellapperstraat 30, 9403VR Assen, voor het automatisch incasseren van contributie voor de
geselecteerde lessen. Rekeningnummer incassant: NL91 INGB 0006 2818 48 t.n.v. CLG Sportcentrum.  Ondergetekende is bekend met het
feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30 dagen via zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag
terug te boeken. 

IBAN Rekeningnummer:

Naam Rekeninghouder:     ________________________________________________________________________________________

Wij houden ons aan de AVG afspraken hierover zijn op te vragen bij uw trainer en in te lezen aan de balie

Personal Training 1x per week

€ 66,50 per maand (tot max. 3 personen)
Personal Training 2x per week

€ 133 per maand (tot max. 3 personen)
Personal Training 1x per week

€ 133 per maand (1-op-1-training)
Personal Training 2x per week

€ 266 per maand (1-op-1-training)

In te vullen door administratief medewerker:
Inschr�fkosten á €11,-

Voor akkoord handtekening cursist:                                                                           Handtekening ouder/voogd:

..................................................................................................................                                                        .............................................................................................................

Datum: ______________________________

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden. Deze zijn terug te vinden op www.clgsportcentrum.nl. De opzegtermijn

is één maand. Een opzegging moet schriftelijk of per e-mail, vóór de 1e van de maand binnen zijn. Het abonnement wordt dan per de 1e van

de volgende maand beëindigd. Betaling van de contributie geschiedt uitsluitend via automatische incasso.

Machtiging incasso

Bekijk alle combinatie-abonnementen en de voorwaarden op www.clgsportcentrum.nl

ja nee

Ik ontvang graag een nieuwsbrief van CLG Sportcentrum Ja Nee

Kickboksen | Sterk & Weerbaar (woe.)

1x per week €30,- p.m., 2x per week €39,50,- p.m.
Kickboksen | Sterk & Weerbaar (za.)

1x per week €30,- p.m., 2x per week €39,50,- p.m.
Fit & Balans Yoga (di.)

1x per week €22,50 p.m., 2x per week €39,50 p.m.
Fit & Balans Yoga (za.)

1x per week €22,50 p.m., 2x per week €39,50 p.m.
Line Dance (do.)

1x per week €22,50 p.m., 2e sport €39,50 p.m.

ABONNEMENT

STRIPPENKAART 10 LESSEN

€ 175 (tot max. 3 personen)
€ 350 (1-op-1-training)

COACHING 'LICHTER LEVEN'

€ 47,50 ex. BTW per keer
€ 450 ex. BTW per 10x

Een abonnement ga je aan voor minimaal een half jaar
Een gemiste les kan tot een week later ingehaald worden


