
Inschrijfformulier 
Welkom bij SPORTJA - We zijn blij dat je lid wordt bij onze unieke gym! 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, met ingang van  …..-..... - 2017 machtiging aan SPORTJA, om van 
ondergenoemde IBAN maandelijks het volgende bedrag af te schrijven: 

O Jaarabonnement onbeperkt - 32,95 euro p/maand O Jaarabonnement 9.00-16.00 - 26,95 euro p/maand 

O Maandabonnement onbeperkt - 42,95 euro p/maand  O Maandabonnement 9.00-16.00 - 32,95 euro p/maand 

O Groepstraining 2x per week - 42,95 euro p/maand O Groepstraining 1x per week - 32,95 euro p/maand 

Let op: 
• Voor de abonnementen en rittenkaarten geldt eenmalig 29,95 euro inschrijfgeld. 
• De eerste incasso bestaat uit inschrijfgeld, abonnement voor het aantal dagen van de inschrijfmaand en soms ook een 
eerste volle maand abonnement.. De eerste incasso is daarom eenmalig anders dan het hierboven genoemde tarief.  
• Afgenomen producten/diensten worden via automatische incasso geïncasseerd, ook dan wisselt het incassobedrag.  
• Als je vragen hebt over een afschrijving of je abonnement stuur dan een mail naar administratie@sportja.nl. 
en verder: 
• Voor een jaarabonnementen geldt een looptijd van tenminste 12 maanden- en voor maandabonnement geldt ten minste 1 
maand vanaf bovengenoemde  datum “ingang” en wordt automatisch verlengd met de op dat moment geldende prijzen. Na 
de minimale periode dient een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden. Opzegging kan alleen schriftelijk 
aan de balie van SPORTJA. 
• Door het plaatsen van mijn handtekening verplicht ik mij te zorgen dat incasso op mijn bankrekening kan plaatsvinden. Bij 
het niet kunnen incasseren van het bedrag ontvang je hiervan schriftelijk bericht. Bij een volgende incasso worden 
achterstallige bedragen wederom meegenomen in het te incasseren bedrag. Mocht wederom incasseren niet mogelijk zijn 
dan zal SPORTJA de abonnementhouder hierna te noemen abonnementhouder, er ook hiervan schriftelijk berichten. 
Gelijktijdig zal SPORTJA overgaan tot het vorderen van al wat de abonnementhouder verschuldigd is: bij een abonnement 
voor een jaar alle nog niet betaalde abonnementsgelden tot en met de laatste dag van de abonnementsperiode en de kosten 
wegens het uitblijven van betaling van het abonnementsgeld verschuldigd over de opzegtermijn van één maand. SPORTJA 
zal tevens gebruik maken van haar recht het abonnement te beëindigen zonder dat de verplichting tot betaling komt te 
vervallen. Bij uitblijven van betaling door abonnementhouder van het dan gevorderde wordt deze vordering ter verdere 
incassering uit handen worden gegeven aan een gerechtsdeurwaarder. Vanaf dat moment zijn alle kosten hieraan 
verbonden, wettelijke rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten geheel voor rekening abonnementhouder; 
• SPORTJA is gerechtigd tariefsverhogingen door te berekenen en/of huisregels aan te passen; 
• In geval van zwangerschap of ernstige ziekte kan met een geldige doktersverklaring en in overleg met SPORTJA 
betalingstermijnen worden doorgeschoven; 
• SPORTJA stelt zich in geen enkele vorm aansprakelijk voor geleden schade c.q. letsel of vermissing; 
• Uw gegevens zijn vertrouwelijk, worden op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens behandeld en onder geen 
beding aan derden verstrekt. 
 
Ondergetekende is op de hoogte van- en akkoord met bovenstaande voorwaarden, houdt zich aan het huishoudelijk 
reglement zoals vermeld op achterzijde formulier, verstrekt hiermee aan SPORTJA een doorlopende SEPA-machtiging.  
 
Handtekening voor akkoord ………………………….. Datum ……………………….. 

 

Voornaam  Geslacht M / V 

Achternaam  Geb. datum  

Straat  IBAN  

Huisnummer  Telefoon  

PC en plaats  E-mail  
 

 

 
SPORTJA – Sportcentrum van vooruitgang 
Willem Barentszstraat 15, 2315 TZ Leiden 
T071-8887588 - info@sportja.nl – www.sportja.nl 

 KvKnr 60041544, 
 IBAN: NL55INGB0006270371 
 Incassant ID: NL02ZZZ581669630000 

 



Inschrijfformulier 
Huishoudelijk reglement 
• Het dragen van schone, nette sportkleding en sportschoenen is verplicht; 
• Sportkleding dient op een veilige en verantwoorde wijze gedragen te worden; 
• Entree, horeca gedeelte, kleedkamer en trainingshal met schone schoenen betreden; 
• Gevonden voorwerpen dienen, uiterlijk binnen 14 dagen, te worden afgehaald; 
• Na gebruik dient het sportmateriaal te worden teruggelegd op de daarvoor bestemde plaatsen; 
• Het gebruik van kauwgom binnen SPORTJA is niet toegestaan; 
• Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. 
• Al bij enige verdenking op het gebruik van illegale spierversterkende en/of stimulerende middelen wordt de toegang 

direct ontzegd, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld. 
• Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een locker op te bergen. 
• Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te 

worden achtergelaten in de daarvoor bestemde lockers. 
• Na sluitingstijd worden alle lockers opengemaakt voor de schoonmaak. Je kunt geen aanspraak maken op gebruik van 

een locker na sluitingstijd. 
• Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van SPORTJA, wordt verhaald op grond van 

wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. 
• Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden. 
• De douches moeten altijd voor iedereen toegankelijk blijven; 
• SPORTJA is in geen enkel geval aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of ongevallen; 
• Roken en lang en/of nadrukkelijk telefoneren en smsen/appen/emailen is niet toegestaan in SPORTJA; 
• Het nuttigen van consumpties is alleen toegestaan in het horecagedeelte; 
 
 

Wil je voor SPORTJA de volgende vragen beantwoorden: 

 

Op welke wijze ben je met SPORTJA bekend geworden? 

O Facebook post of O Krantenartikel (naam/datum krant svp)................................................... 

O Facebook advertentie O Sportvereniging (naam vereniging)......................................................... 

O Google zoeken  of O Via - via (vriend, kennis, etc.)..................................................................  

O Google advertentie O Langsgelopen/-gereden 

O Google maps O Anders (graag toelichten)....................................................................... 

Wat is voor jou van doorslaggevend belang geweest voor SPORTJA te kiezen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Welke faciliteit of dienst telt voor jou het meest bij een sportschool? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bedankt voor je inschrijving en veel sportplezier ! 
 
Vriendelijke groet, 
Team SPORTJA 
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