
 

 

 

 

 

ONBEPERKT ABONNEMENT 

Ondergetekende schrijft zich in voor: 

(aankruisen/invullen wat van toepassing is) 

Dag   Tijd     Dag  Tijd 

� Maandag  �  ____:00 uur tot ____:00 uur  � Vrijdag �  ____:00 uur tot ____:00 uur  

� Dinsdag  �  ____:00 uur tot ____:00 uur  � Zaterdag �  ____:00 uur tot ____:00 uur  

� Woensdag  �  ____:00 uur tot ____:00 uur  � Zondag �  ____:00 uur tot ____:00 uur  

� Donderdag  �  ____:00 uur tot ____:00 uur 

(Inschrijven op maximaal 2 vaste dagen/tijden ) 

Kijk voor mogelijke lestijden op www.freestylegymnastic.nl 

 

GEGEVENS 

Voor / Achternaam   _____________________________________________________________ J / M  

Adres / Huisnummer   _________________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats   _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer   _________________________________________________________________ 

Mobiel nummer   _________________________________________________________________ 

E-mailadres    _________________________________________________________________ 

Geboortedatum   _________________________________________________________________ 

Ingangsdatum    _________________________________________________________________ 

Bovengenoemde wordt lid van FreeStyle Gymnastic en machtigt FSG om het eenmalige inschrijfgeld van €15,- en de aan het 

lidmaatschap verbonden contributie van €50,- per maand te incasseren. Ieder jaar wordt er €15,- bondscontributie geïncasseerd. 

(www.freestylegymnastic.nl/contributie)  

Naam (wettelijk vertegenwoordiger) _________________________________________________________________ 

IBAN nummer _____________________________________________________________________________________ 

Handtekening ________________________________ Datum ______________________________________________ 

De contributie wordt omstreeks de 1ste van de maand afgeschreven. Opzeggen kan per 1 december, 1 maart of aan het einde van 

het seizoen. (voor 1 juli) Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzeg datum. (www.freestylegymnastic.nl/club-reglement) 

Bij ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van de bovenstaande ingevulde persoonsgegevens, en met 

onze privacy policy. Zie ook: www.freestylegymnastic.nl/privacy-policy 
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Spelregels voor onbeperkte abonnementen 

• Reserveren is verplicht (Voor zowel vrijspringen als lessen) 

• Inschrijven op maximaal 2 vaste dagen/tijden 

• Inclusief andere lessen op basis van beschikbaarheid 

(Alleen de lessen die bij de leeftijd passen) 

• Dagelijkse toegang tijdens schoolvakanties (www.freestylegymnastic.nl/vakantierooster) 

(Openingstijden kunnen varieren) 

• Vrijspringen op basis van beschikbaarheid op onderstaande dagen/tijden tijdens het seizoen: 

Woensdag  13:00  - 17:00 

Vrijdag   13:00  - 16:00 

Zaterdag  11:00  - 18:00 

Zondag   11:00  - 18:00 

Uitzonderingen 

Onderstaande gevallen vallen niet onder het onbeperkte abonnement. 

• DJ – Nights (www.freestylegymnastic.nl/dj-nights) 

• Speciale evenementen 

Belangrijk 

• Reserveren is verplicht (voor zowel vrijspringen als lessen) 

• Kosten van een onbeperkt abonnement bedragen €50,- per maand.  

• Onbeperkt abonnementen worden 12 maanden per jaar geincasseerd. 

• Lidmaatschap van minimaal 3 maanden. 

• Inschrijfgeld eenmalig €15,- 

• 1x per jaar wordt de bondscontributie van €15,- geincasseerd. 

Opzeggen 

• Opzeggen kan per 1 december, 1 maart of aan het einde van het seizoen (voor 1 juli) 

• Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzegdatum. 

- 1 november om te stoppen op 1 december 

- 1 februari om te stoppen op 1 maart 

- 1 juni om te stoppen op 1 juli  

• De opzegging is pas definitief als u een bevestiging hiervan heeft ontvangen. 

• Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid bent tot de volgende opzegtermijn. 

• Opzeggen kan via mail: info@freestylegymnastic.nl  
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