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Inschrijfformulier Rodney ’s Gym 2021 

Voornaam + voorletters:_______________________________________________________ 

Achternaam: ________________________________________________________________ 

Geslacht: M / V (omcirkelen wat van toepassing is)  

Geboortedatum: (dd-mm-jjjj)___________________________________________________ 

Straat + Huisnummer: ________________________________________________________ 

Postcode + Plaats: ___________________________________________________________ 

Telefoon: __________________________________________________________________ 

Email  : ____________________________________________________________________ 

1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 2 maanden. 

2. Het inschrijfgeld is eenmalig en bedraagt €25,-. Dit bedrag dient op de sportschool te worden voldaan  

samen met  de eerste maand contributie.  

Na het invullen van het inschrijfformulier en het automatische incassoformulier, wordt het 

maandbedrag vanaf de 2e maand automatisch afgeschreven op de 1e dag van elke maand.  

(Het is mogelijk om het contant te voldoen bij een van de leraren In enveloppe met beschrijving. 

3. De maandelijks contributie voor 13jaar of ouder bedraagt voor 1 training per week:        €25,00- 

4. De maandelijks contributie voor 13jaar of ouder bedraagt voor 2 of 3 trainingen per week: €38,50  

5. De maandelijks contributie voor 13jaar of ouder bedraagt voor onbeperkt  trainen:               €45,00-  

6. De maandelijks contributie voor jeugd tot 13 jaar bedraagt voor 1x trainen per week:        €23,50-                                                                                                                                                     

(32,00 voor 2x trainen per week) of (€38,50 voor 3x trainingen per week) 

7. Half jaar vooruitbetaling op het abonnement geen inschrijfgeld! (€25,- korting) 

8. Vol jaar vooruitbetaling op het abonnement geen inschrijfgeld + 1maand gratis! (max:€70,-- korting!) 

9. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zijn voor rekening van de 

desbetreffende cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

10. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden aan Rodney ’s Gym en dient plaats te 

vinden vóór afloop van een maand. 

11. Lesgelden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Hiervan wordt ieder lid vooraf schriftelijk op de 

hoogte gesteld.  

12. Indien een lid aan één of meerdere lessen niet kan of wil deelnemen, om welke reden dan ook, geeft 

dit geen aanspraak op restitutie van lesgelden. 

13. Uitvallen van lessen, b.v. tijdens vakanties of vanwege erkende feestdagen of vanwege andere 

redenen geeft geen recht op gedeeltelijke restitutie van lesgelden. 

14. Het lid sport op eigen risico. Rodney ’s Gym is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. Evenmin 

kan Rodney ’s Gym aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van (sport-) kleding 

en/of trainingsuitrusting. 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier ontheft het lid, en bij minderjarigheid zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger, 

Rodney ’s Gym van elke aansprakelijkheid ter zake. 

Datum: …….. - ……… - …………… 

Handtekening cursist     Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 

________________________________ _______________________________________ 
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Wet op de privacy 

Als u een lidmaatschap heeft bij de Rodney ’s Gym, of een lidmaatschap wilt afsluiten, dan hebben wij 

bepaalde informatie en gegevens van u nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van 

toepassing, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Hieronder hebben wij voor u op een rijtje gezet: 

1. Welke gegevens wij van u verwerken. 

2. Waarom wij dat doen 

3. Hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Welke gegevens verwerkt de Rodney ’s Gym 

Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot u persoon te herleiden zijn.  

Bij het afsluiten van een lidmaatschap verwerken wij uw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, 

geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Rodney ’s Gym verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling. 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

Hoe gaat Rodney ’s Gym om met uw gegevens 

Beveiliging 

We zorgen voor een passende beveiliging van uw gegevens. Zo kan alleen de daartoe bevoegde medewerkers 

van Rodney ’s Gym uw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we uw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid 

is vastgelegd. 

Bewaartermijn Rodney ’s Gym 

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens 

nodig om onze diensten mogelijk te maken. Uw gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is 

toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. De gegevens worden 

digitaal en in hard copy bewaard. 

Wettelijke verplichting 

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan 

derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie 

daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. 

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens van de Rodney ’s 

Gym? 

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heeft u bezwaar tegen het feit dat we 

persoonsgegevens van je hebben? Dan kunt u altijd contact opnemen met ons via rodneysgym@live.nl 

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen.  

http://www.rodneysgym.nl/
mailto:rodneysgym@live.nl

