Machtigingsformulier Bootcamp for
Every Body
Anoek de Voogd Sport & Exercise

Het bedrag van €30,- wordt elke 4 weken van je rekening afgeschreven. Het eerste
bedrag wordt rond de datum van je eerste training afgeschreven en daarna elke 4
weken. Het machtigingskenmerk wordt erbij vermeld.

Doorlopende machtiging
Naam: Anoek de Voogd
Adres: Glanskopmees 34
Postcode: 1423 PH

Woonplaats: Uithoorn

Land: Nederland

Incassant ID: NL96ZZZ343786890000

Kenmerk machtiging: 2016BOOTCAMP_____*
*Specifiek nummer vullen we in op het moment dat je dit formulier inlevert.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Anoek de
Voogd Sport & Exercise om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van lidmaatschap/deelname bootcamp.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.
Naam:___________________________________________________________
Adres:___________________________________________________________
Postcode:____________Woonplaats:______________Land:________________
IBAN:
BIC*:__________________________________ * Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.
Plaats en datum:________________________ Handtekening:

___________________________
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Algemene voorwaarden:






















Met dit abonnement kun je gemiddeld 1x per week deelnemen aan de lessen Bootcamp for
Every Body die aangeboden worden door Anoek de Voogd Sport & Exercise. Kijk voor de
actuele lessen en tijden op: www.bootcampforeverybody.nl
Elke 4 weken worden er 4 strippen toegevoegd aan je abonnement. Dus deze gaan ook mee
naar de volgende periode.
De strippen die nog open staan op het moment dat je je abonnement beëindigt, vervallen op
de vervaldatum van het abonnement.
Het abonnement gaat in op de dag van je eerste training.
Het abonnement wordt afgesloten voor minimaal 12 weken en wordt vervolgens
automatisch verlengd en is na de eerste 12 weken ten alle tijden opzegbaar met een
opzegtermijn van 4 weken via een schriftelijke opzegging via brief of mail.
Bij langere afwezigheid (langer dan 1,5 maand) door ziekte/blessure/etc. kan het
abonnement stopgezet worden.
Bij korte afwezigheid (korter dan 1,5 maand) kan het abonnement niet worden stopgezet.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Anoek de Voogd
worden overgedragen.
Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via SEPA automatische periodieke incasso bij
vooruitbetaling te worden voldaan voor een periode van 4 weken.
Alle prijzen zijn inclusief BTW. Anoek de Voogd Sport & Exercise is te allen tijde gerechtigd
om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw
of ijzel kan een training worden afgelast via mail. Anoek de Voogd Sport & Exercise is niet
aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp for Every Body door gevaarlijke
weersomstandigheden.
Deelname aan een Bootcamp for Every Body geschiedt op eigen risico.
Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een
Bootcamp for Every Body. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een
deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer
advies in te winnen bij een arts.
Anoek de Voogd Sport & Exercise respecteert de privacy van haar deelnemer en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of
verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
Anoek de Voogd Sport & Exercise kan enkelzijdig de algemene voorwaarden aanpassen.
Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp for Every Body kan alleen worden afgeweken
indien dat schriftelijk is bevestigd door Anoek de Voogd Sport & Exercise.

