
inschrijfformulier Pilates Lessen
___________________________________________________________

Naam…………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………

Postcode………………. Woonplaats…………………………… Telefoon………………………… 

E-mail…………………………………………………Geboortedatum………………………………

Ik schrijf me in voor:
O Maandabonnement Pilates €35,50 per maand, 1x per week les
O Maandabonnement Pilates €56,- per maand, 2x per week les
O Maandabonnement Pilates €75,- per maand, onbeperkt lessen volgen
O 10-lessenkaart €125,- (5 maanden geldig)
O Ja, ik ga bij het afnemen van een maandabonnement akkoord met betaling per automatische 
incasso van het maandelijkse lesgeld met ingang van de eerstvolgende hele maand tot 
wederopzegging van:

IBAN-nr…………………………………………………Woonplaats………………………

Op naam van…………………………………………………………………………………

- Het lesgeld wordt aan het einde van de maand voor het begin van de nieuwe lesmaand geïncasseerd.  Als 
je het niet eens bent met de inschrijving kan je deze terug laten boeken. Neem binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met je bank. NB: als er onvoldoende saldo is zal er geen incasso plaatsvinden en 
kan je je lessen pas weer vervolgen na contante betaling aan je docent.

O Ja, ik ga akkoord met de incasso van het inschrijfgeld (eenmalig €10,-) het maandbedrag van het lesgeld 
en het bedrag van de eventuele resterende les(sen) van de instapmaand. 

35,50€ (abo 1x p.w) of 56,- € (abo 2x p.w) en 10€ (inschrijfgeld) +………€ = ……….€

Ik schrijf mezelf in voor de les(sen) : ………………………………………………………….

- Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid.  Als je onder medische behandeling bent, een operatie 
hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je arts over het volgen van 
Pilates lessen.  Als je specifieke klachten op lichamelijke beperkingen hebt kun je dat hieronder 
aangeven. Vertel dit ook altijd aan je docent.

………………………………………………………………………………………………… …

O Ik heb de bijgevoegde algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.

-N.B : alle informatie zoals ingevuld op dit inschrijfformulier wordt vertrouwelijk behandeld conform de 
privacy wet.

Datum:                                                    Handtekening:



Algemene voorwaarden per 1 januari 2020 
Pilates in Movement 
________________________________________________________ 

 
Maritza@pilatesinmovement.nl 
Maritza Marbus: 06 24 77 65 35 
Maritza body.mind.art 
Kvk 57268533 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Deelname aan de lessen is toegestaan na inlevering van je inschrijfformulier voor een 
abonnement of na betaling van het lesgeld voor een 10-lessenkaart, proefles of losse les. 

2. Abonnement is verkrijgbaar bij je docent of aan te vragen per mail. Inschrijfgeld is eenmalig € 
10,-  

3. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Bij instromen, voordat de eerste volle maand begint, 
betaal je het aantal lessen plus de eerstvolgende volle maand. 

4. Je abonnement start op je datum van inschrijving en heeft een minimale looptijd van 3 maanden. 
Na deze eerste 3 maanden is het abonnement doorlopend, totdat je bij pilates in movement 
opzegt. De opzegtermijn is een maand en is per kalendermaand. 

5. Bij het veranderen van je abonnement geldt er een verandertermijn van een kalendermaand van 
je abonnement. 

6. Het lesgeld is vooraf verschuldigd en zal aan het eind van de maand van je rekening worden 
geïncasseerd. 

7. 10-lessen-kaart à € 123,50,- is te koop bij je docent en is 5 maanden geldig. 
8. Graag 5 minuten voor de les start aanwezig zijn in de zaal, zodat de lessen rustig en ongestoord 

kunnen starten. 
9. De lessen worden onderbroken door vakanties en officiële feestdagen. 
10. De kosten van het abonnement zijn gebaseerd op 47 weken per jaar les. Er zijn 5 weken 

vakantie verdeeld over het jaar. 
11. Bij langdurige ziekte of een blessure kan je je abonnement op basis van een doktersverklaring 

tijdelijk stopzetten. 
12. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een 

operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je arts over het 
volgen van de Pilates lessen. 

13. Pilates in movement is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen. 
14. Er zijn Pilates matten aanwezig. Uit oogpunt van hygiëne is gebruik van een grote handdoek en 

sokken op deze matten verplicht. Als je op blote voeten wilt werken, is vanwege de hygiëne een 
eigen mat wenselijk. 

15. Je inschrijving is definitief nadat je betaling is ontvangen. 
 


