Lidmaatschapsformulier
Achternaam		

				

Voorletters		

M/V

Roepnaam

Adres
Postcode

Woonplaats		

Land

Telefoon		

Geboortedatum

Rekeningnummer (IBAN)
Rekeninghouder		

BIC

E-mail			
Waar ken je Zuiver van?

Ja

Aanmelden nieuwsbrief

Google

Vrienden/kennissen

Website

Anders, namelijk;

Nee

Social Media

Lidmaatschap

Eenmalig

Spa
Groepslessen
Fitness
Studenten

Ingang lidmaatschap

Squash

Duur lidmaatschap

Inschrijfgeld:

€

Sleutel:

€

Maandbedrag:

€

Ondergetekende verklaart bovenstaande met Zuiver te zijn overeengekomen en bovenstaande naar waarheid
te hebben ingevuld. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene
voorwaarden van het hierboven vermelde lidmaatschap welke op de achterzijde van dit formulier staan vermeld.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst. Ondergetekende machtigt Zuiver om de
verschuldigde lidmaatschapsbijdrage rond de 27e van de kalendermaand van bovenstaand rekeningnummer af
te schrijven via deze SEPA machtiging of ondergetekende voldoet de lidmaatschapsbijdrage contant vooruit
ten behoeve van de gehele looptijd van deze overeenkomst. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw
bank naar de voorwaarden.
Datum 					Handtekening

(tot 18 jaar handtekening ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige)

In te vullen door Zuiver
Naam lidmaatschapsadviseur
Inschrijfdatum
Incassant ID NL96ZZZ331446550000
Koenenkade 8

Machtigingskenmerk D:549245/K:”lidnummer”

1081 KH Amsterdam

BTW NL008623363B01

T 020 3010 707

KVK 33144655

F 020 3010 708

W www.zuiveramsterdam.nl

IBAN NL02RABO0313547475

BIC RABONL2U

Algemene voorwaarden
1. Met de ondertekening van dit inschrijfformulier heeft u
recht op het gebruik van de faciliteiten van Zuiver zoals
bedoeld in het programma waarnaar verwezen is op dit
formulier en tegen het tarief zoals op dit formulier vermeld.

kan uitsluitend worden beëindigd door het inleveren van
een schriftelijke opzegging bij de receptie van Zuiver
met in achtneming van een opzegtermijn van één maand
voor einddatum van het contract. Restitutie van betaald
lidmaatschapsgeld is niet mogelijk.

2. De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk
en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van
Zuiver gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter
beschikking gesteld.

13. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk stopgezet
worden i.v.m. vakanties, korte ziekte/blessureperiode e.d.
Lidmaatschappen kunnen alleen tijdelijk stopgezet worden
met een aantoonbare medische verklaring welke aantoont dat
u geen gebruik kunt maken van de faciliteiten van Zuiver. Deze
verklaring geldt voor een minimale periode van 1 maand en
een maximale periode van 6 maanden. Bij terugkomst wordt
het lidmaatschap weer geactiveerd en met de gemiste dagen
verlengd.

3. Recht op het gebruik van de faciliteiten van Zuiver geldt
alleen voor houders van een geldige op naam gestelde TGS
sleutel voorzien van een digitale foto. Het lidmaatschap is
persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
4. Als lid van Zuiver dient u uw TGS sleutel altijd bij u te
dragen. U dient zich bij binnenkomst altijd te melden bij de
receptie van Zuiver.
5. Het lidmaatschap wordt na het einde van de
lidmaatschapsperiode steeds stilzwijgend verlengd met een
maand.
6. Bij afsluiting van een lidmaatschap met een vooraf
vastgestelde periode, dient u altijd minimaal het aantal
contractueel vastgestelde maanden te voldoen. Kortingsacties
worden niet in mindering gebracht op het te betalen aantal
maanden.
7. Bij een opzegging na de eerste lidmaatschapstermijn zoals
beschreven op de voorzijde wordt het lidmaatschap beëindigd
per de laatste van de maand volgend op de maand van de
opzegging.
8. Indien men het lidmaatschap na de eerste
lidmaatschapsperiode niet wenst te verlengen, dan dient
men dit schriftelijk of d.m.v. een beëindigingsformulier (te
verkrijgen bij de receptie) kenbaar te maken. Voor opzegging
is een handtekening vereist. Indien u tevens een lidmaatschap
wenst te beëindigen van Zuiver dient u dit expliciet te
vermelden en dat te doen volgens de geldende voorwaarden
van het desbetreffende lidmaatschap.
9. Deelnemer ontvangt een bewijs van opzegging na inlevering
van het beëindigingformulier. Lidmaatschapsbijdrage dienen
voor het einde van het lidmaatschap te worden voldaan. Na
beëindigingdatum van het lidmaatschap blijft de nog niet
voldane lidmaatschapsbijdrage verschuldigd en kan per datum
van verschuldigdheid worden verhoogd met wettelijke rente.
10. Het maandelijkse lidmaatschapsgeld wordt vooraf rond de
27e van de maand automatisch afgeschreven van het door
u opgegeven bank-/gironummer, in geval van automatische
incasso. In geval van voldoening van het lidmaatschapsgeld
a contant vooruit is dit artikel niet van toepassing.
11. U dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling
van de contributie. Indien Zuiver zich genoodzaakt ziet
incassomaatregelen te treffen, komen alle daadwerkelijk
gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten voor
rekening van het clublid.
12. Tussentijds opzegging van uw lidmaatschap gedurende
uw contractperiode is niet mogelijk. Het lidmaatschap

14. Wijzigingen in uw lidmaatschap dienen voor de 20ste van
de maand doorgegeven te worden, indien de wijzigingen de
volgende maand dienen te zijn verwerkt. Alle wijzigingen na
de 20ste van de maand kunnen pas de maand volgend op de
aankomende maand in werking gezet worden.
15. U dient ons op de hoogte te stellen indien uw
telefoonnummer en/of contactadres wijzigt, evenals bij
wijzigingen die betrekking hebben op voorwaarden voor
korting op een studenten lidmaatschap.
16. Zuiver behoudt zich het recht voor op prijswijzigingen. Aan
acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen
rechten worden ontleend.
17. Zuiver behoudt zich het recht voor om jaarlijks per 1
januari de lidmaatschapsbijdrage te verhogen.
18. Zuiver is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering,
diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van
of aan goederen van de deelnemers. Tevens is Zuiver niet
aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.
19. Zuiver behoudt zich het recht voor om Zuiver te sluiten
met een maximum van 14 dagen per jaar (m.u.v. feestdagen).
20. Zuiver behoudt zich het recht voor het groepslessen
rooster te wijzigen zonder dat hieruit door het lid enig recht
kan worden ontleend.
21. Het gebruik van de sportzaal is om hygiënische redenen
alleen toegestaan met gebruikmaking van een handdoek en
schoon schoeisel. Indien u uw handdoek vergeten bent, dient u
er een aan te schaffen bij de receptie.
22. Men dient zich te houden aan de huisegels van Zuiver
welke men kan terugvinden op www.zuiveramsterdam.nl.
23. De directie behoudt zich het recht voor toegang te
weigeren. Zodra iemand zich niet aan de reglementen houdt
c.q. de reglementen overtreedt, heeft Zuiver de mogelijkheid
de betreffende persoon de toegang te ontzeggen, zonder dat
de betrokken persoon recht heeft op restitutie van reeds
betaald lidmaatschapsgeld.
24. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
de directie van Zuiver.

