
Inschrijfformulier 2020-2021 
 
Welkom als lid bij Urban-Inside! Wij hopen dat u een fijne tijd zult doorbrengen  
tijdens onze lessen en activiteiten. 

 
Prijslijst Urban-Inside 2020-2021 

Type training € per Jaar 

proefles Gratis 

1 les per week of onbeperkt vrij trainen! €220,- 

2 lessen per week of 1 les + onbeperkt vrij trainen. €400,- 
Bovenstaande bedragen zijn inclusief btw. 
De betaling is standaard in 4 termijnen. 
De contributie wordt standaard op 1 oktober, 15 december, 1 maart en 15 mei geïnd, Het kan per 
rekeningnummer en per bank verschillen hoe laat het geld precies wordt afgeschreven. 

 
Algemene voorwaarden 

➢ De lessen gaan wekelijks door bij uitzondering van de vakanties en de nationale feestdagen. Zie 
hiervoor onze website. 

➢ Urban-Inside is niet verantwoordelijk voor enig letsel, schade en/of diefstal. 
➢ Aanvang en duur van overeenkomst. 

De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 6 aaneensluitende maanden en wordt 
automatisch maandelijks verlengd tot wederopzegging. 

➢ Opzegging:. Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging en kan alleen per 1 november, 15 januari, 15 
april en 1 september worden opgezegd. U dient minimaal 1 maand van te voren op te zeggen (dus 
uiterlijk 1 oktober, 15 december, 15 maart of 1 augustus).  

➢ Wanneer u niet voortijdig opzegt, bent u voor deze periode nog contributie verschuldigd. 
➢ Opzegging kan alleen per mail op info@urban-inside.nl 

 
Inschrijving. 
*Achternaam:       ______________________________ *Voornaam: ___________________ m/v 

*Telefoonnummer:       ______________________________ *Geboortedatum:  ____-____-_________ 

*E-mailadres:       ___________________________________________________________________ 

*Start met lidmaatschap op:   _______________________________Dag                            (Velden met * verplicht) 

*Abonnement type : (aanvinken wat van toepassing is)        

o Les1  Locatie:  Waddinxveen / Gouda  op _________________dag   Van: ____:____ Tot: ____:____ Uur 

o Les2  Locatie:  Waddinxveen / Gouda  op _________________dag   Van: ____:____ Tot: ____:____ Uur 

o Onbeperkt vrij trainen    (u kunt dit later mogelijk aanpassen via de mail) 

Machtiging Automatische Incasso (verplicht bij inleveren) 

Bij deze machtig ik(Naam) : ______________________________________Urban-Inside tot wederopzegging de 

verontschuldigde contributie in 4 termijnen van mijn rekening (IBAN): _________________________________ 

af te schrijven. De machtiging vervalt indien de lidmaatschap schriftelijk is opgezegd (zie algemene 

voorwaarden) met inachtneming van de opzegtermijn.  

Aldus getekend te (plaats) : _______________________________ 

Datum :   ___-___-______  Handtekening: ____________________________________ 


