
   
 

   
 

 Abonnementsformulier Medische Fitness 

Initialen  Huisnummer  

Voornaam  Postcode  

Tussenvoeging  Woonplaats  

Achternaam  Tel privé  

Geb. datum  Tel mobiel  

Adres  E-mail  

Begeleid trainen 

2x p.w. 

Gezondheidscentrum 

Obrechtstraat 

RKDVC 

Begeleid trainen 

1x p.w. 

Gezondheidscentrum 

Obrechtstraat 

RKDVC 

❑ 50,-/ Per maand ❑ 40,-/ Per maand 

Een abonnement bij Human4active preventie & coaching heeft een minimumduur van een maand en wordt 
automatisch verlengd. Het abonnement heeft een opzegtermijn van minimaal een maand van tevoren. Zonder 
opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met de periode van een maand. Opzegging dient 
schriftelijk te geschieden doormiddel van invulling van een opzegformulier.  

Automatisch Incasso 

 

Start Datum ……. - ……. -…….                                 Totaalbedrag: €_______ 

Naam rekeninghouder 

IBAN / BANKREKENING nr 

 

Naam: Human4Active preventie & coaching  

Adres: Tinie de Munnikstraat 11   

Woonplaats: Drunen  

Banknummer: NL32RABO0168960869 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Human4Active preventie & coaching om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven wegens medisch fitness 
abonnement en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Human4Active preventie & coaching. A ls u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 

Ik ga akkoord met de voorwaarden en regels welke verbonden zijn aan deze overeenkomst, zoals op de 
achterzijde vermeld staan. Bij minderjarig lid onder 18 is tevens een handtekening van de wettelijk 
vertegenwoordiger vereist. 

Plaats & Datum: 

 

Handtekening:  



   
 

   
 

             

  



   
 

   
 

ABONNEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN 
De incasso zal bij u plaatsvinden op de eerste van de maand. 

 
 
Artikel 1: 
Een abonnement bij Human4active preventie & coaching (H4a) heeft een minimumduur van 1 maand. De opzegtermijn van het 
abonnement is 1 maand. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd met de periode van een maand. Opzegging dient 
schriftelijk te geschieden middels het opzegformulier. Deze is te verkrijgen bij de medewerker van H4a. 
 
Artikel 2: 
Voor de incasso wordt de factuur per mail naar u verstuurd. 
 
Artikel 3: 
De contributie welke de cursist verschuldigd is kan eenzijdig door H4a worden aangepast. De tarieven kunnen jaarlijks automatisch op 
basis van de consumentenprijsindex worden verhoogd. Een prijswijziging boven het niveau van de consumentenprijsindex moet minstens 
een kwartaal voor de ingangsdatum van de wijziging worden medegedeeld. 
 
Artikel 4: 
Bij blessure, zwangerschap, vakantie (meer dan 3 weken) of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk worden gepauzeerd. Dit 
gebeurt in overleg met de medewerker van H4a. 
 
Artikel 5: 
Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling per incasso te worden voldaan en wel op 
de eerste dag van de nieuwe termijn. Indien een eerste incasso niet mogelijk is zal binnen 1 week opnieuw tot incasso worden overgaan. 
Indien de betaling op de hierboven omschreven wijze alsnog onmogelijk is, zal de cursist een vertragingsrente zijn verschuldigd aan H4a 
van 15% over het openstaande bedrag. 
Indien u als cursist nalatig bent in uw betalingsplicht jegens H4a en zij de vordering uit handen moet geven aan de gerechtsdeurwaarder, 
zal de vordering worden verhoogd met de wettelijke incassokosten van minimaal €40,- inclusief de daarover verschuldigde BTW. Het 
bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van H4a om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de 
betalingsverplichting van de cursist. 
 
Artikel 6: 
De openingstijden worden vastgesteld door H4a. Tijdens officiële feestdagen is de praktijk gesloten tenzij anders aangegeven en op de 
door intern aangegeven dagen. In de zomerperiode is er een aangepast rooster, waarvan u op de hoogte wordt gebracht.  Zonder dat dit 
zal leiden tot contributievermindering of teruggave.  
 
Artikel 7: 
De cursist onderwerpt zich aan de door de directie van H4a gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te 
zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor 
een goed en veilig onderricht. Indien de cursist de instructies/reglementen overtreedt; is dat een reden om de toegang verder te 

ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van u om het cursusgeld 
over de gehele overeengekomen periode, te voldoen. 
 
Artikel 8: 
Bij gebruik van de H4a faciliteiten dient u altijd een handdoek en indoor sportschoenen te gebruiken. Bij het gebruik van de 
fitnessapparaten dient u na gebruik deze schoon te maken met de daarvoor bestemde producten. 
 
Artikel 9: 
De cursist verklaart hierbij dat hij/zij zal ondervangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar 
worden gedragen. U bent zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat u 
eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening voor uw eigen risico neemt. Tevens zal u H4a vrijwaren voor aanspraken van 
derden ten deze. 


