
 

Inschrijfformulier nieuwe leden 
Senior-fit 
Gegevens van het nieuwe lid, in blokletters s.v.p. 
 
Dhr. / Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Roepnaam + voorletters:……………………………………..………………………………………………………………………………………. 
 
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum:………………………………..Email:………………………………………………………………………….. 
 
Straat:……………………………………………………………………………………………Nr. (+ toevoeging):…………… 
 
Postcode:…………………………………………..Woonplaats:……………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):…………………………………………………………………………………. 
 
Ik schrijf me in voor de volgende groepsles(sen): 
 Senior-fit, woensdag 10.00 tot 11.00 uur.   Senior-fit, donderdag 19.15 tot 20.15 uur. 

 
DOORLOPENDE MACHTIGING        SEPA 
Naam:   Omnium sport & recreatie 
Adres:   Zwembadweg 3, 4463 AB, GOES 
Incassant ID:  NL62ZZZ022032210001 
Reden betaling: Contributie lidmaatschap 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Omnium sport & recreatie om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
Omnium sport & recreatie. 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. 
 
Roepnaam + voorletters:….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Achternaam:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Straat:……………………………………………………………………………………………Nr. (+ toevoeging):…………… 
 
Postcode:…………………………………………..Woonplaats:……………………………………………………………….. 
 

IBAN: [ _ _ _ _ ] [ _ _ _ _ ] [ _ _ _ _ ] [ _ _ _ _ ] [ _ _ ] 
  Land+controle    Bankcode       IBANnummer 
 
Plaats en datum…………………………………………………………………Handtekening 
 

……………………………………………….. 



 

Contributie 
Alle lessen: € 150,- per jaar. 
Dus bij één les per week:  € 37,50 per kwartaal 
Bij twee lessen per week: € 75,00 per kwartaal 
 
 
De contributie is gebaseerd op 40 weken les, deze wordt geïncasseerd in de eerste 
week van het nieuwe kwartaal (1ste week van januari, april, juli en oktober). 
Bij inschrijving van een nieuw lid wordt eenmalig € 15,- inschrijfgeld en administratiekosten in rekening 
gebracht. 
 
Opzeggen 
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email (groepen@omnium.nl) voor de 7de van de maand voorafgaand 
aan het eind van het kwartaal. Bijvoorbeeld: voor 7 december opzeggen als u per 1 januari wilt stoppen. 
Zegt u later op dan is de incassobatch al aangemaakt en verstuurd en wordt het nieuwe kwartaal geïnd. 
 
Lid worden tijdens lopend kwartaal 
U kunt ook tijdens een lopend kwartaal lid worden en deelnemen aan de groepslessen. U betaalt dan per 
lesgroep een aangepast bedrag in het eerste kwartaal: 

- In de eerste maand van het kwartaal:  €37,50 

- In de tweede maand van het kwartaal:  €25,00 

- In de derde maand van het kwartaal:  €12,50 
 
Privacy Policy 
Door dit formulier te ondertekenen gaat u akkoord met de Privacy Policy zoals deze is omschreven op de 
website van Omnium, https://omnium.nl/privacy-statement.pdf. Hiermee kunnen wij uw gegevens 
registreren en beheren. 
 
Beeldmateriaal voor promotionele doeleinden 
Er zullen regelmatig door de docent foto’s en video’s van de lessen worden gemaakt voor onze eigen site 
of social media accounts. U kunt hieronder aangeven of u hier bezwaar tegen heeft. 
 
Geen bezwaar    Wel bezwaar 
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