
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Wijkvereniging BRAVO! / Sportcentrum Leek 
               

 Voornaam  : _____________________________________________ m / v* 

 Achternaam  : _____________________________________________ 

 Adres   : _____________________________________________ 

 Postcode   : _________________ Plaats: ______________________ 

 Rekeningnummer : _____________________________________________ 

 e-mailadres  : _____________________________________________ 

 Geboortedatum : _____–_____–___________ 

 Lidmaatschapsnummer BRAVO!: ____________________________________ 

 

Reeds lid van Wijkvereniging BRAVO!: Ja / Nee*   Lid worden: Ja 

Reeds lid van het Sportcentrum Leek: Ja / Nee*  Lid worden: Ja / Nee* 

Milon Cirkel: Ja / Nee*  

 

Hiermee verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden van de collectiviteitsregeling, 

zoals vermeld op pagina 2 (spelregels). 

 

Datum: _____-_____ 20_____ 
 

Handtekening: 

lid van Wijkvereniging BRAVO!:    p/o Wijkvereniging BRAVO! 

 

_____________________________   __________________________ 

 

* Omcirkel wat van toepassing is          Pagina 1 van 2 

Aanmeldingsformulier Fitness 



Aanbieding/spelregels Fitness 

 

 Pagina 2 (spelregels) 

Onderstaand vindt u de tarieven van Sportcentrum Leek voor collectiviteitsfitness BRAVO!. 

Per persoon € 27,50 per maand. 

Collectiviteitsfitness is onbeperkt. Bovenstaande tarieven zijn geldig tot nader bericht. Het standaardtarief voor 

een fitnessabonnement onbeperkt bedraagt ongeveer € 43,00 per maand  

Indien individuele deelnemers gebruik willen maken van de Milon Cirkel betalen zij hier een extra tarief van         

€ 5,00 voor, bovenop hun bovenstaand tarief. Dit geldt alleen als zij geen gebruik hebben gemaakt van een ande-

re actie. Deelnemers kunnen dit aangeven op het opgaveformulier. 

Collectiviteitsfitness houdt in dat particulieren zich verenigen en daardoor een (staffel)korting         

bedingen bij de aanbieder. Vergelijk het met collectief stroom afnemen. 

       Spelregels: 

-  Er is één aanspreekpunt voor het sportcentrum in ons geval is dit Jasper Sikkens, te bereiken via e-mail: fitnessenbravo@gmail.com  

-  De opgave van de deelnemers wordt gedaan door de contactpersoon.  
-  Alle deelnemers worden in één keer doorgegeven.  
-  Deelnemers die al regulier lid waren, worden per direct omgezet naar collectiviteitsfitness.  
-  Betaling vind plaats door maandelijks te incasseren bij de individuele deelnemers.  
-  Het maandbedrag is te herleiden uit bovenstaande staffel.  
-  Bij het niet kunnen incasseren zal Sportcentrum Leek € 10,00 als boetebeding in rekening brengen. 
-  Deelnemers geven zich op bij de contactpersoon door middel van geleverd formulier.  
-  Door het opgaveformulier in te vullen geeft de deelnemer een incassomachtiging af.  
-  De looptijd van het abonnement loopt van 1 januari tot en met 31 december.  

Elk najaar zal Sportcentrum Leek , wijkvereniging Bravo! verzoeken een lijst met deelnemers aan te leveren, welke het nieuwe jaar 
zullen deelnemen aan de collectiviteitsregeling. De wijkvereniging zal u hiervoor via een email benaderen.   

-  In het najaar zal Sportcentrum Leek vragen aan de contactpersoon om een nieuwe lijst van deelnemers door te geven.  
-  Mensen die zich melden zonder dat zij op de lijst staan worden niet door Sportcentrum Leek opgenomen in de collectiviteitsregeling.  
-  Op basis van deze lijst zullen abonnementen wel of niet gecontinueerd worden.  
-  Deelnemers die op de lijst blijven staan zullen dus worden verlengd in het abonnement en merken dus niet van het aflopen van een                    
 abonnement.  
-  Tijdens een lopend jaar is stoppen als deelnemer niet mogelijk, dus tussentijds de overeenkomst ontbinden en de incasso stopzetten 
 is niet mogelijk .  
-  Uitzondering betreft verhuizing buiten een straal van 15km.  
-  Op de fitnessclub betaalt de deelnemer contant € 10,00 voor de clubpas of machtigt ter plaatse Sportcentrum Leek om dit bedrag af te 
 schrijven van zijn/haar rekening. 
-  Indien individuele deelnemers gebruik willen maken van de Milon Cirkel betalen zij hier een extra  tarief van € 5,00 voor, bovenop hun 
 bovenstaand tarief. Dit  extra tarief geldt niet in combinatie met een andere Milon Cirkel actie. Deelnemers kunnen dit aangeven 
 op het opgaveformulier. 
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