INSCHRIJFFORMULIER
JAARABONNEMENT- KWARTAALABONNEMENT –
BADENKAART 2019
Overeenkomst

Persoonlijke gegevens
Volledige voornamen en achternaam:

M/V

In te vullen door
medewerker
bv SPORT
Datum ontvangst:

___________________________________________
Geboortedatum:

___________________________________________
Adres:

___________________________________________

Aangenomen door:

Postcode, Woonplaats:
Ondertekening:
□ JA □ NEE
Ingevoerd in systeem
□ JA □ NEE
Pas aangemaakt
□ JA □ NEE
Pas uitgegeven
□ JA □ NEE
Kosten voldaan:
□ PIN □ CONTANT

___________________________________________
Telefoonnummer:

___________________________________________
Mobiel telefoonnummer:

___________________________________________
E-mailadres: (in blokletters)

___________________________________________
Hierbij wil ik de volgende producten van bv SPORT afnemen:
Producten geldig in alle locaties bv SPORT (de Blauwe Golf, Kalverdijkje & It Gryn):

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Jaarabonnement bv SPORT

€ 216,50

Kwartaalabonnement bv SPORT

€ 64,50

25- badenkaart bv SPORT

€ 114,70

10- badenkaart bv SPORT

€ 48,60

10- badenkaart Dameszwemmen bv SPORT

€ 33,30

Producten uitsluitend geldig in genoemde locatie:
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Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Jaarabonnement Kalverdijkje

€ 159,00

Kwartaalabonnement Kalverdijkje

€ 47,70

25- badenkaart Kalverdijkje

€ 78,65

10- badenkaart Kalverdijkje

€ 33,30

25- badenkaart It Gryn

€ 99,90

10- badenkaart It Gryn

€ 42,30

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
Locatie zwembad It Gryn: Ieleane 1, 9051 LP, Stiens, 058-2572400

Voorwaarden jaarabonnement / badenkaart
Lidmaatschap
U meldt zich aan als abonnee voor één van de abonnementen van bv SPORT.
Bij inschrijving ontvangt u van ons éénmalig een persoonlijke toegangspas.
Bij verlies of beschadiging van deze pas kunt u een nieuw exemplaar aanvragen.
De kosten hiervoor bedragen € 5,-.
Restitutie
Er is geen recht op restitutie van de betaalde bedragen mogelijk.
Indien u over een langere periode onverhoopt geen gebruik kunt maken van uw jaar- of kwartaalabonnement,
kunt u een verzoek indienen om de geldigheid van uw jaar- of kwartaalabonnement met een bepaalde tijd te verlengen.
Geldigheid abonnement
•
Voor de badenkaart geldt:
Een badenkaart is onbeperkt geldig qua tijd.
Wanneer het aantal baden is verbruikt, kunt u de badenkaart tegen het op dat moment geldende tarief opwaarderen.
•
Voor het jaarabonnement geldt:
Een jaarabonnement is 1 jaar geldig vanaf de dag van aanschaf.
Wanneer deze termijn is verstreken, kunt u het jaarabonnement tegen het op dat moment geldende tarief met een jaar verlengen.
•
Voor het kwartaalabonnement geldt:
Een kwartaalabonnement is 3 maanden geldig vanaf de dag van aanschaf.
Wanneer deze termijn is verstreken, kunt u het kwartaalabonnement tegen het op dat moment geldende tarief met een kwartaal
verlengen.
Regels abonnement
•
Voor het jaar- en kwartaalabonnement geldt:
Dit abonnement is strikt persoonsgebonden.
Het is NIET mogelijk dat meerdere personen gebruik maken van één abonnement.
Bij onrechtmatig gebruik, kan uw pas geblokkeerd worden.
De eigenaar kan de pas maar eenmaal aan de poort aanbieden, bij een tweede maal aanbieden zal de poort blokkeren.
Algemeen
Door gebruik te maken van een abonnement accepteert u het huishoudelijke reglement
en de voorwaarden jaarabonnement / badenkaart van bv SPORT.
Privacy
Omwille van uw privacy attenderen wij u erop dat in ons privacy statement staat beschreven welke gegevens wij van u verzamelen
en met welke reden wij deze gegevens verzamelen.
Deze gegevens zijn nodig om u goed van dienst te zijn. Tevens staan uw rechten met betrekking tot uw gegevens hierin
beschreven. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen strikt gebruikt worden waarvoor deze noodzakelijk zijn.
U kunt ons privacy statement raadplegen op https://www.bvsport.nl/4/bv-sport/68/privacy.

Ondertekening
Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden van bv SPORT
Handtekening aanvrager:
Datum:
Plaats:

.________________________________________________________
.________________________________________________________
.________________________________________________________

Locatie zwembad de Blauwe Golf: Jelsumerstraat 12, 8917 EN, Leeuwarden, 058-2131001
Locatie zwembad Kalverdijkje: Kalverdijkje 77a, 8924 JJ, Leeuwarden, 058-2673345
Locatie zwembad It Gryn: Ieleane 1, 9051 LP, Stiens, 058-2572400

