Sportloads INTAKE – VRAGENLIJST
Welke trainingsdoelen streeft u na, in volgorde van belangrijkheid 1 t/m 3
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] Recreatie
] Conditieverbetering
] Spierkrachtverbetering
] Spiervolume-toename
] Gewichtscontrole/vetvermindering
] Algehele fitheidsbevordering
] Sport specifieke ondersteuning
] Revalidatie
] Anders

Welke sportactiviteiten heeft u de afgelopen 2 jaar beoefend/ of beoefent u nog?

Heeft u ervaring met fitness?

Heeft u ergens klachten/blessures/bijzonderheden?

Gebruikt u medicatie, bèta blokkers/hartmedicatie?

Overige relevante toevoegingen of opmerkingen:

PERSOONSGEGEVENS

Zoals u wellicht hebt opgemerkt vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te
verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u
goed en passend (fitness) advies. Wij kunnen u immers alleen van een advies en/of adequate begeleiding voorzien,
indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw
gezondheid worden door Sportloads dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Sportloads zal uw persoonsgegevens
zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet
langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Sportloads uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat
Sportloads geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door het
inschrijfformulier in te vullen en uw handtekening onder deze verklaring te plaatsen.

[ ] Ik ga akkoord met het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals hiervoor bedoeld
[ ] Ik ga akkoord met het gebruik van mijn foto uitsluitend voor het inlogsysteem
[ ] Ik ga akkoord met het gebruik van mijn e-mail voor informatieve doeleinden en nieuwsbrief
Handtekening:

JE GEGEVENS
NAAM:
ADRES:
POSTCODE/WOONPLAATS:
TELEFOONNUMMER:
GEBOORTEDATUM:
GESLACHT: MAN/VROUW
[ ]
2 jaar abonnement
€ 17,99 per maand
24-maandsabonnement, betaling in
één termijn
Onbeperkt fitness

E-MAILADRES:
BANKGEGEVENS
BANKREKENINGNUMMER IBAN:
NAAM REKENINGHOUDER:

[ ]
1 jaar abonnement
€ 19,99 per maand
12-maandsabonnement, betaling in
één termijn
Onbeperkt fitness

[ ]
1 jaar abonnement familie-abonnement 18+
€ 12,50 per maand
12-maandsabonnement,
[ ] betaling per maand of
[ ] in één termijn

[ ]
1 jaar maand abonnement
€ 21,99 per maand
12-maandsabonnement, betaling per
maand
Onbeperkt fitness

[ ]
1 jaar abonnement familie-abonnement kids
€ 10,- per maand
12-maandsabonnement,
[ ] betaling per maand of
[ ] in één termijn

[ ]
Groepsles
Groepsles-abonnement live of
virtueel voor de standaard
groepslessen
Toeslag van € 3,- per maand

[ ]
Maand abonnement
€ 27,99
1-maandsabonnement, per
kalendermaand opzegbaar
Onbeperkt fitness
[ ]
Groepsles Plus
Groepsles-abonnement voor
standaard groepslessen +
bootcamp en looptraining
Toeslag van € 6,- per maand

Zonder tegenberichten, ontvangen minimaal één kalendermaand voor de einddatum van het abonnement, gaat het jaarabonnement op de contractdatum
automatisch en stilzwijgend over in een maandbetaling
Het familie-abonnement is uitsluitend mogelijk, wanneer er één hoofd lid woonachtig is op hetzelfde adres
AKKOORD EN DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING
(START)DATUM:
[ ] Ik ga akkoord met betaling per automatische incasso en verleen hierbij tot wederopzegging
machtiging aan SPORTLOADS om bedragen af te schrijven. ik betaal het inschrijfgeld (€ 25,= of
€ 12,50 bij gezinskorting) en borg voor de SPORTLOADS toegangspas
(€ 10,=), ik betaal het lidmaatschapsgeld maandelijks of jaarlijks (afhankelijk van
abonnementskeuze) en ga akkoord om dit van eerder aangegeven rekening af te schrijven
[ ] Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, Privacy Policy en
huisregels, zoals vermeld op de site, en ga akkoord met de inhoud hiervan
Aangenomen door: (naam instructeur)

HANDTEKENING VOOR AKKOORD:

Z.O.Z.

