
Company Care Network – Innovatiepark 7 – 4906 AA – Oosterhout – (0162) 498 865 

  
 

 
Inschrijfformulier Medewerker 
Voorletters   

Roepnaam en achternaam  

Geboortedatum en geslacht                                                                                          M  /  V 

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Telefoonnummers  

E-mailadres  

Rekeningnummer  Naam Rekeninghouder:  

ID nummer  

Personeelsnummer  Datum in dienst:  

Afdeling  

Keuze van uw club (zie lijst op 
www.companycarenetwork.nl)  

 
Naam club:                                                  Plaats: 

 
 

2 Het lidmaatschap 
 � Jaarabonnement - € 37,95 per maand       � Kwartaalabonnement - € 42,95 per maand 

 
Startdatum van het lidmaatschap:                                     -                                  -  20___________          

 Indien er geen datum is ingevuld, dan geldt de tekendatum als startdatum van het lidmaatschap. 

3 Opzegging lidmaatschap 

 Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode te gebeuren 
door middel van het invullen en retourneren van het opzegformulier op de website van Company Care 
Network. Dit geldt ook voor het wijzigen van het lidmaatschap. Na afloop van de op het inschrijfformulier 
afgesloten contractperiode wordt het lidmaatschap stilzwijgend met wederopzegging verlengd tot telkens een 
kwartaal (3 maanden) na uw laatste betaling. Met nadruk wijzen wij u er op dat op deze regels geen 
uitzonderingen kunnen worden gemaakt. 

4 Lidmaatschapscontributie 

 Gedurende het lidmaatschap bestaat de verplichting om het lesgeld per vooruitbetaling te voldoen. Iedere 
maand per automatische incasso of per contractperiode in één keer vooraf. Een jaarlijkse verhoging kan 
telkens per januari plaatsvinden.  

5 Aansprakelijkheid 

 
Het deelnemen aan de lessen geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel aan uw gezondheid 
wordt u dringend geadviseerd overleg te plegen met uw huisarts of specialist. De leiding van de gekozen 
health club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of het zoekraken van eigendommen. 

6 Algemene voorwaarden 

 

De algemene voorwaarden vindt u op de aangegeven website van Company Care Network. Dit zijn de 
algemene leveringsvoorwaarden van Fitvak (brancheorganisatie) die tot stand zijn gekomen in overleg met 
de SER en de consumentenbond. Bij ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met deze 
algemene voorwaarden. 

7 Doorlopende SEPA-Machtiging 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Company Care Network om doorlopend 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het genoemde bedrag van uw rekening af te schrijven en 
geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht. 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. 

 � Ja      � Nee  Plaats en datum _______________________             -           -  20___        

 

Handtekening:  
 

 
 

 

Lidnummer  

Medewerker  

Vestiging  

Contributie � € 
 

per maandelijkse incasso 


