
Lidnummer :

Achternaam Voornaam M / V

IZI Onbeperkt 

Voordelig € (24 mnd)

Standaard € 2 (12 mnd)

       Totaal € 2 (12 mnd)

Vrij € 5 (3 mnd) 

IZI Daluren 
ma t/m vr tussen 12:00 - 16:00

Voordelig € 1 5 (24 mnd)

Standaard € 5 (12 mnd)

Ingangsdatum overeenkomst 

Incassobedrag (per 4 weken) 

Incassobedrag (totaal in één keer)

Bedrag tot einde periode 

IZI Start (éénmalig)

Administratiekosten 

Inschrijfgeld 

nmalig te incasseren

Ik geef mij op als lid van IZI Fitness Huizen B.V. 

Lidmaatschapsovereenkomst

         -      -

€

€ 

€

€

€      9,95

15,00

€      30,00

€

Doorlopende SEPA-machtiging

Automatische incasso:
Ik machtig hierbij, tot wederopzegging, IZI Fitness Huizen B.V. om vanaf ____-_____-____ 4 wekelijks het bedrag van €______ af te schrijven 
van vermeld IBAN nummer. Ingangsdatum overeenkomst  ____-_____-____.    

Doorlopende machtiging:          
IZI Fitness Huizen B.V.  Havenstraat 303  

55

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IZI Fitness Huizen B.V. om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van IZI Fitness Huizen B.V. Als 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.

Het incassobedrag zal iedere 4 weken worden afgeschreven. Het eerste incassobedrag zal vermeerderd worden met eventuele eenmalig te 
incasseren gelden, zoals overeengekomen. Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord geen vooraankondiging van incasso te 
ontvangen. Bij stornering van een incasso is IZI Fitness Huizen B.V. gerechtigd € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog 
het verschuldigde bedrag te incasseren.

Tevens gaat u door ondertekening van dit formulier akkoord met onze Privacy Policy. Voor informatie hierover kunt u terecht bij onze receptie
of op onze website, www.izi�tnesshuizen.nl.

Handtekening:
Ik ga akkoord met de voorwaarden en regels welke verbonden zijn aan deze overeenkomst, zoals hierboven vermeld. 
(Bij een minderjarig lid onder 16 jaar tevens handtekening wettelijke vertegenwoordiger).

Handtekening: Plaats, datum: Medewerker:

IZI Onbeperkt

Voordelig

Standaard

        Totaal

Vrij

Coach upgrade € 10,- p.4.w.

IZI Daluren
ma t/m vr tussen 12:00 - 16:00 uur

Voordelig

Standaard

€ 22,50 (24mnd)

€ 27,50 (12 mnd)

€ 292,50 (12 mnd)

€ 32,50 (3 mnd)

€ 17,50 (24mnd)

€ 22,50 (12 mnd)

IZI Daluren
ma t/m vr tussen 12:00 en 16:00 uur

Standaard
Minimale looptijd 12 mnd

Vrij
Minimale looptijd 3 mnd

€ 27,95 p/4 wkn

€ 34,95 p/4 wkn

IZI Onbeperkt

Standaard
Minimale looptijd 12 mnd

        Totaal

Vrij
Minimale looptijd 3 mnd

€ 34,95 p/4 wkn

€ 360 (12 mnd)

€ 39,95 p/4 wkn

Achternaam

Straat + Nr.

Telefoon en/of mobiel

Email

Rekeningnr. (IBAN)

Banknummer: NL65 INGB 0008619531
Incassant ID: NL55ZZZ321720210000

Plaats en datum: Medewerker:Handtekening:
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