
BedrijfsFitnessOnline

b e d r i j f s f i t n e s s o n l i n e . n l

Elizabethhof 19
2353 EW Leiderdorp

Postbus 128
2350 AC Leiderdorp

070-3014034
info@bedrijfsfitnessonline.nl

Inschrijfformulier werknemer

 Invullen in blokletters a.u.b.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Persoonsgegevens

Voornaam / Achternaam:                                 / 

Geslacht:   Vrouw   Man 

Huisadres: 

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Emailadres: 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Referentie- / personeelsnummer werknemer: 

Bankrekeningnummer (IBAN):

Je bankrekeningnummer is nodig wanneer je niet meer onder de bedrijfsfitnessovereenkomst valt en op particuliere 
basis verder wil sporten. De incasso wordt alleen uitgevoerd met je schriftelijke toestemming. 

Gewenste fitnessketen

Gewenste vestiging

Reeds particulier lid bij deze fitnessketen?

 Ja   Nee 

Gewenst abonnement

 Onbeperkt fitness

 Onbeperkt fitness + groepslessen 

Ingangsdatum abonnement  (max. 1 maand in de toekomst) 

Introducé(s) aanmelden (enkel bij toestemming werkgever)

 Ja (vul het inschrijfformulier in die bestemd is voor de introducé)

 Nee

Lever dit formulier in bij je werkgever. Formulieren die per post worden opgestuurd of bij de balie van 

de club worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden van de desbetreffende keten en 

ga akkoord met de inhoud.  Voorwaarden kun je inzien op:  www.bedrijfsfitnessonline.nl 

 Akkoord  Datum:  Handtekening: 



BedrijfsFitnessOnline

b e d r i j f s f i t n e s s o n l i n e . n l

Elizabethhof 19
2353 EW Leiderdorp

Postbus 128
2350 AC Leiderdorp

070-3014034
info@bedrijfsfitnessonline.nl

Inschrijfformulier introducé

Invullen in blokletters a.u.b.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam:

Persoonsgegevens introducé

Introducé van (naam werknemer):

Voornaam / Achternaam:                                 / 

Geslacht:   Vrouw   Man 

Huisadres: 

Postcode: 

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Emailadres: 

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Referentie- / personeelsnummer werknemer: 

Bankrekeningnummer (IBAN):

Je bankrekeningnummer is nodig wanneer je niet meer onder de bedrijfsfitnessovereenkomst valt en op particuliere 
basis verder wil sporten. De incasso wordt alleen uitgevoerd met je schriftelijke toestemming. 

Gewenste fitnessketen

Gewenste vestiging

Reeds particulier lid bij deze fitnessketen?

 Ja   Nee 

Gewenst abonnement

 Onbeperkt fitness

 Onbeperkt fitness + groepslessen 

Ingangsdatum abonnement  (max. 1 maand in de toekomst) 

Lever dit formulier in bij je werkgever. Formulieren die per post worden opgestuurd of bij de balie van 

de club worden ingeleverd, worden niet in behandeling genomen. 

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden van de desbetreffende keten en 

ga akkoord met de inhoud.  Voorwaarden kun je inzien op:  www.bedrijfsfitnessonline.nl 

 Akkoord  Datum:  Handtekening: 


