
          Machtigingskenmerk: Yo’s Gym          Incassant ID: 

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met onderstaande bepalingen en verbindt zich voor 
minimaal 3 maanden als lid aan Yo’s Gym.  
 
Gekozen sportuur/ sporturen: 
Ik kies voor de volgende lidmaatschapsvorm: 1x per week / onbeperkt 
 

Voornaam:     Achternaam:      M/V 

Adres: 

Postcode:    Woonplaats:                                            Land: 

Geb. datum: 

Telefoon:                                              Mobiel: 

E-Mail:                                                                                                                                          

IBAN :_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _     op naam van: 
 
Handtekening: 
 

Plaats:                                                        Datum:                                                
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Yo’s Gym om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te 
sturen om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Yo’s Gym 
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 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS. 

 
Algemeen.  
 In Yo’s Gym mag niet gerookt worden. 
 Het gebruik van stimulerende middelen is bij Yo’s Gym verboden. 
 Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgezet te worden. (m.u.v. bijzondere gevallen in overleg met de 

docent). 
 Yo’s Gym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigen van kleding of 

persoonlijke eigendommen en bij diefstal. 
 Yo’s Gym kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel. 
 Bij minder dan 5 deelnemers per les mag een instructeur de les laten vervallen. 
 Bij ziekte of afwezigheid van de docent kunnen alternatieve lessen gegeven worden. 
 Kauwgom is tijdens het sporten in de zalen verboden. 
      

Lidmaatschap en betaling.  
 De contributie dient middels automatische incasso voldaan te worden.  
 Uitschrijven kan alléén schriftelijk en voorzien van formulier voor stopzetting van de machtiging. Daarbij 

wordt een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. 
 Contributieverhogingen worden voortijdig bekend gemaakt en automatisch aangepast. 
 Bij herhaalde betalingsproblemen worden vorderingen overgedragen aan het incassobureau. De kosten 

hiervan zijn voor de cursist. 
 Bij inschrijving wordt eenmalig € 30.00 inschrijfgeld in rekening gebracht, deze kan ook contant voldaan 

worden. 
  

Cardiofitness en spinning 
 Het gebruik van een handdoek op de toestellen is omwille van uw eigen en andermans hygiëne verplicht. 

Laat een apparaat altijd schoon en droog achter. 
 

Vakanties en vrije dagen. 
 Yo’s Gym is op officiële feestdagen, de gehele kerstvakantie en drie nader te bepalen weken in de 

zomervakantie gesloten. Voor deze dagen wordt geen lidmaatschapsgeld terugbetaald. 
 Tijdens de vakantieweken kan het voorkomen dat er een aangepast lesrooster gemaakt wordt. 
  

Schoenen & kleding. 
 I.v.m. hygiëne dient U in de trainingszalen gebruik te maken van schone binnenschoenen. 
 Gebruik van een handdoek is verplicht. 
 De kleding waarin u traint dient schoon en verzorgd te zijn. 
 Fietsschoenen dienen bij de spinningbikes aangedaan te worden. 
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