Inschrijfformulier
Lidmaatschapsovereenkomst tussen Fempowerment Studio en:
Voornaam

:_____________________________________

Achternaam :_____________________________________
Adres

:_____________________________________

Postcode

:_____________________________________

Plaats

:_____________________________________

Tel nr.

:_____________________________________

Geb. datum

:______-______-______

E-mail

:_____________________________________



Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Fempowerment Studio zoals beschreven staan.



Ik geef Fempowerment Studio toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken bij verwerken
van ledenadministratie, mailing en nieuwe ontwikkelingen

Soort Lidmaatschap volwassen
o
o
o
o

Basis abonnement onbeperkt € 35,- (onbeperkt toegang sportschool, jaar abonnement)
Fast Fit abonnement € 45,- (onbeperkt toegang sportschool, 6 maanden abonnement)
Fast Fit Plus abonnement € 55,- (onbeperkt toegang sportschool, 3 maanden abonnement)
65+ abonnement € 28,- (2 x per week)

Soort Lidmaatschap kinderen/jeugd
o
o
o
o
o

Kinderen abonnement € 15,- ( 1x per week) (van 4 tot 12 jaar)
Jeugd abonnement € 19,95 (1 x per week) (van 13 tot 17)
Jeugd abonnement € 25,- (2 x per week) (6 tot 17)
Basis abonnement onbeperkt € 35,- (onbeperkt toegang sportschool)
Rotterdam pas (nummer…………………………………)

Extra’s toe te voegen aan abonnement:
Let op! Het is ook mogelijk om enkel extra’s af te nemen
o
o
o
o
o
o
o

Ben-fit trainingsschema + voedingsschema op maat incl. gesprek € 79,- p/m
Complete weeganalyse 4x wegen €10 p/m
Better Belly, 10 x sporten met speciaal band die helpt bij afvallen € 29,Personal training per sessie van 60 min € 45,Ontspanningsmassage 1x per maand, 60 min per keer € 50,Thaise Yogamassage 1x per maand, 60 min per keer €55,Droge/natte massage cupping per keer op aanvraag €35



Eenmalig € 25,00 inschrijfgeld

Uw lidmaatschap gaat in op:__________________________________
Indien het lid beneden de 18 jaar oud is gelieve door een ouder/verzorger mee te laten tekenen.

Machtiging
Hierbij machtig ik Fempowerment Studio om de contributie voor het lidmaatschap elke maand af te
schrijven van:

IBAN rekeningnummer

:________________________________________________

Ten name van

:________________________________________________

Datum

:________________________________________________

Handtekening
Rekeninghouder

:________________________________________________

