Inschrijfformulier 2021
Voornaam

:

Achternaam

:

Adres, postcode :
Telefoonnummer

:

Mobiel nummer :
E-mail

:

Geboortedatum :
Lichamelijke klachten waar ik rekening mee kan/moet houden:
__________________________________________________________________________________________
Huisarts
:
Telefoonnummer
:
Noodcontactpers.
:
Telefoonnummer
:
_____________________________________________________________________________
Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden aan de achterzijde cq blad 2 van dit inschrijfformulier en
tekent in voor de volgende uren:
PILATES:
Dinsdag
Woensdag

0 9.00-10.00 uur
0 9.00-10.00 uur

BODY & MIND/YOGA:
Dinsdag
0 10.15-11.15 uur
Woensdag
0 10.15-11.15 uur
PILA-YOGA
Donderdag
0 10.15-11.15 uur

0 20.30-21.30 uur
0 20.15-21.15 uur
0 19.00-20.00 uur

Ik ben bij Studio Essenburg gekomen via: Viavia / Flyer /artikel in krant / Facebook / Google
Kosten Pilates/Pila-Yoga/Body & Mind/Ademhaling 2021:
1 x per week trainen € 125,00 per kwartaal ( 12,50 euro per les) 2 x per week trainen € 215,00 per kwartaal
(Géén administratiekosten en/of inschrijfgeld, incl. BTW)
Datum:

Handtekening:

_________________

________________________

PILATES • BODY & MIND • ADEMHALING • PERSONAL TRAINING
WWW.STUDIO ESSENBURG.NL
BTW NUMMER NL.1863.61.270.B02

TONJA@STUDIOESSENBURG.NL
KVK 32170632

06-26766665

IBAN NL42 KNAB 0256 3484 21

Algemene voorwaarden Studio Essenburg 2021

Aanmelding en Intake
Vermeld altijd blessures, medicatie, aandoeningen en ziekten op het inschrijfformulier voor de eigen veiligheid. Het inschrijfformulier dient
naar waarheid te zijn ingevuld . Definitieve aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend af te geven
of op te sturen naar Studio Essenburg, Harderwijkerweg 397, 8077 RG Hulshorst. U accepteert daarmee de algemene voorwaarden zoals
opgesteld door Studio Essenburg. Uw persoonlijke gegevens worden enkel voor administratieve en trainingsdoeleinden gebruikt en zullen
niet aan derden worden verstrekt.
Eigen risico en eigen verantwoordelijkheid
U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Het uitoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Eventuele schade of letsel
en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van lessen in Pilates Studio Essenburgzijn ontstaan, neemt u voor
uw eigen risico. Pilates Studio Essenburg is niet aansprakelijk voor enig geleden schade, letsel, diefstal of vernieling van persoonlijke
eigendommen. Raadpleeg van tevoren uw arts of u in staat bent de Pilates training te volgen. Vermeld ook altijd tijdig aan docent, ook als
dit niet relevant lijkt, eventuele veranderingen in uw gezondheid en fysieke gesteldheid.
Op tijd
Ik heb geen personeel dat u kan ontvangen. Daarom vraag ik u vriendelijk om op tijd te komen. De lessen kunnen niet uitlopen. Tijdens de
les is de deur op slot. Probeer niet door op de deur te kloppen als nog binnen te komen. Dit verstoord de les en u zou het ook niet
waarderen om zelf te worden gestoord tijdens het volgen van de les. Uiteraard kunt u voor en/of na de les in de algemene ruimte van
Sportcentrum “De Koploper” wachten of in het restaurant iets nuttigen.
Lesrooster
Studio Essenburg zorgt in januari van elk jaar voor een jaaroverzicht met alle lestijden. In uitzonderlijke gevallen heeft Studio Essenburg
het recht zonder opgave van redenen trainingsdata en tijden te wijzigen. Dit zal altijd in goed overleg met u gedaan worden. Gedurende
het jaar zal het aantal lesuren eerder toenemen dan afnemen.
Betaling
U dient het verschuldigde lesgeld te voldoen voor de aangegeven datum maar zeker vóór de aanvang van het kwartaal. De betaling kan
worden voldaan via een overboeking op de rekening van Studio Essenburg, via IBAN NL42 KNAB 0256 3484 21 t.a.v Studio Essenburg of
contant in de studio van Studio Studio Essenburg. Personal Training wordt, tenzij anders afgesproken, direct voor of na de trainingssessie
voldaan.
Uitsluitingen
Studio Essenburg heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van reden deelname van de klant aan een les te weigeren. Een reden
zou kunnen zijn dat de klant niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Annuleringen
Annuleringen dienen 2 uur voor aanvang van de les te geschieden. Als u op tijd heeft geannuleerd, dan kunt u de les inhalen.
Lessen kunnen tot 2 uur van tevoren telefonisch worden geannuleerd, maar ook tot 2 uur van tevoren via het contactformulier, email,
WhatsApp of sms worden doorgegeven. Lessen die niet tijdig geannuleerd zijn, kunnen niet worden ingehaald.
Hygiëne
De studio wordt na elk gebruik zorgvuldig gereinigd. U kunt werken op (schone!) blote voeten,of sokken (liefst met anti-slipzool). U kunt
gebruik maken van de matjes, maar wél met gebruik van een schone handdoek. In de studio kunt u eventueel ook uw eigen matje of
handdoek aanschaffen.
Opzeggingen
Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand voorafgaande aan een nieuw
kwartaal. Opzegging dient altijd schriftelijk, per brief of email te gebeuren. Het e-mailadres is tonja@studioessenburg.nl.
De opzegging is pas officieel wanneer u een bewijs van opzegging heeft ontvangen. Wordt aan bovenstaande niet voldaan, dan zal de helft
van het door u te betalen kwartaalbedrag in rekening worden gebracht.
Wijzigingen
Indien zich veranderingen in de contactgegevens van klant voordoen, dient u deze aan Studio Essenburg te melden. Studio Essenburg heeft
het recht te allen tijde per kwartaal prijswijzigingen door te voeren en behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen
tijde te wijzigen.
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