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Opzegging
Opzegging dient schriftelijk een maand voor het nieuwe kwartaal plaats te vinden
(bij voorkeur per e-mail) en geldt pas na bevestiging door Run4Fun. Opzegging
wordt door Run4Fun bevestigd, de bevestiging is het bewijs van opzegging.
Opzegging gaat in per de 1e van het volgende kwartaal. Bij opzegging tijdens een
lopend kwartaal wordt de reeds betaalde kwartaalcontributie niet gerestitueerd.

Wij willen graag weten waarom jij bij Run4Fun komt lopen.
Daarom verzoeken we jou onderstaande vragen te beantwoorden.
1. Hoe ben je bij Run4Fun terechtgekomen?
o
o
o
o
o
o
o

Staffel trainingskosten lopend kwartaal (eerste 3 trainingen gratis)
Weeknummer
Te betalen Weeknummer Te betalen
Weeknummer Te betalen
1/14/27/40
€ 52,00
6/19/32/45
€ 33,75
11/24/37/50
€ 15,00
2/15/28/41
€ 48,75
7/20/33/46
€ 30,00
12/25/38/51
€ 11,25
3/16/29/42
€ 45,00
8/21/34/47
€ 26,25
13/26/39/52
€ 7,50
4/17/30/43
€ 41,25
9/22/35/48
€ 22,50
5/18/31/44
€ 37,50
10/23/36/49
€ 18,75

Voorwaarden
Deelname aan de trainingen bij Run4Fun geschiedt op eigen risico. Bij twijfel over je
gezondheid of over de vraag of hardlopen een goede sport voor je is, adviseren wij je
contact op te nemen met je (huis)arts.
Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Run4Fun bewaard zullen worden. Run4Fun
verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden
met het oog op de privacywetgeving.
Tussentijds kunnen er prijsverhogingen doorgevoerd worden, deze worden altijd een
maand van te voren aangekondigd.
Bij ondertekening heb je ingestemd met de algemene voorwaarde, de voorwaarden van
incassering en de voorwaarden voor de wijze van opzegging.
Run4Fun, John Franklinstraat 61hs, 1056 SZ A’dam (NL 18 INGB 000) 8326564
run4fun@kpnmail.nl
www.run4fun.info

!

Folder
Mond tot mond reclame
Run2Day
www.run4fun.info
Atletiekvereniging Phanos
Cursus van Run4Fun
Anders, namelijk………………………………………………….

2. Welke trefwoorden spreken jou aan om bij R4F te komen trainen?
(verschillende antwoorden mogelijk)

o
o
o
o
o
o
o

Voorkoming blessures
Motivatie om te blijven lopen
Uithoudingsvermogen
(Theoretische) kennis over hardlopen
Gezelligheid
Lenigheid
Snelheid

o
o
o
o
o
o

Kracht
Beter gewicht
Loopschema’s
Organiseren wedstrijden
Betere loopstijl
Anders ………………….

Hierbij geef ik mij op voor de trainingen bij Run4Fun.
Achternaam

……………………………………….

Roepnaam

……………………………………….

Adres

………………………………………..

Postcode + woonplaats

………………………………………..

e-mail adres

………………………………………..

Man □

Geboortedatum

Vrouw □

!

Plezierig en verantwoord lopen voor iedereen
Aanmeldingsformulier lopen 2018

….……………….

Trainingsdagen (Je mag aan drie trainingen per week meedoen)
1. Dinsdagavond in het Amsterdamse Bos 19u00. Verzamelen bij de parkeerplaats
van bezoekerscentrum ‘De Molshoop’ bij de Bosbaan en;
2. Woensdagavond in het Vondelpark of Rembrandtpark om 19u00 . Verzamelen
bij de tennisbaan aan het Kattenlaantje en;
3. Donderdagavond in het Amsterdamse Bos 19u00. Verzamelen bij de
parkeerplaats van bezoekerscentrum ‘De Molshoop’ bij de Bosbaan en;
4. Zaterdagochtend in het Vondelpark of Rembrandtpark om 10u00. Verzamelen bij
de tennisbaan aan het Kattenlaantje;

Telefoon dag ………….…..… Telefoon avond ..….…..………..
Noodtelefoonnummer wie moet er gebeld worden bij calamiteit?
Naam ………….…..….. Noodtelefoonnummer ..….…..………..
Deelnameprijzen (svp keuze aankruisen)
□ Keuzemogelijkheid 1
!
Inschrijfgeld € 19,50 éénmalig
!
Per training
€ 7,50 contant

□
!
!

Keuzemogelijkheid 2
Inschrijfgeld € 19,50 éénmalig
Per kwartaal € 52,00 geeft recht op 3 trainingen per week

¹

¹

2

¹

Keuzemogelijkheid 2:
! Inschrijfgeld € 19,50 éénmalig
! Per kwartaal € 52,00 geeft recht op 3 trainingen per week

¹

2

¹ automatische incasso per de 1e werkdag van de volgende maand

Ik heb het aanmeldingsformulier, de incassomachtiging ingevuld en alle voorwaarden
gelezen en geaccepteerd.

2

Datum: _______/_______/________
Handtekening: ___________________

Tarieven
Keuzemogelijkheid 1:
! Inschrijfgeld € 19,50 éénmalig
! Per training
€ 7,50 contant
²

!

automatische incasso per de 1e werkdag van elk kwartaal bij vooruitbetaling te voldoen. Tevens
éénmalige incasso van de verschuldigde trainingskosten over het lopende kwartaal volgens staffel
(z.o.z.).

