
 
 
 

Inschrijfformulier Fysiofitness Fysiotherapie Teeuwisse 
 

 
Naam:  ________________________________________________ 

 
Straat:  ________________________________________________ 
 

Postcode: ________________________________________________ 
 

Plaats: ________________________________________________ 
 
Geboortedatum:  _______________________________________ 

 
Telefoonnummer: _______________________________________ 

 
Rekeningnummer IBAN:______________________________________ 

 
Start abonnement:__________________________________________ 
 

Gelieve hieronder de juiste keuzes aan te vinken:  
 

Lesvorm:          1 x per week    2 x training per week 
 
 

Abonnement:      één maand € 35,-          één maand € 50,- 

                            kwartaal € 95,-     kwartaal € 140,- 

                            half jaar € 185,-     half jaar € 270,-                           

Trainingstijd: 

  
ma  Di  wo  Do  vrij                   za                 

  
 09.30-10.30  09.30-10.30  09.30-10.30     09.30-10.30   9.00-10.30 

 10.45-11.45  10.45-11.45  10.45-11.45  10.45-11.45    
 14.30-15.30        14.30-15.30 

 17.30-18.30      

     

Betaling geschiedt uitsluitend op basis van automatische incasso. Hierbij verleent 

ondergetekende toestemming aan Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse om tot 
wederopzegging per automatische incasso het abonnementsgeld,  

zijnde de kosten van € ______  van zijn/haar rekening te incasseren. 
Let op! Opzegging via het beëindigingsformulier één maand van te voren.  
 

Ondergetekende heeft de algemene voorwaarden ontvangen en verklaart zich 
hiermee akkoord. 

 
Datum:       Plaats: ________________ 
 

Handtekening: 





 
 

Algemene Voorwaarden Fysiofitness 

 
 
1. Status 

 

Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse biedt fysiofitness aan onder begeleiding van een 

(sport)fysiotherapeut.  

 

2. Deelnemerschap 

 

Deelnemers zijn zij die, na ondertekening van het inschrijfformulier en machtiging tot 

automatische incasso, bij fysiotherapiepraktijk Teeuwisse trainen. 

Nieuwe deelnemers kunnen zich op elk moment van de maand inschrijven. Het 

lidmaatschap zal echter pas vanaf de eerste van de daarop volgende maand ingaan.  

Er kan zelfstandig of groepsgewijs getraind worden, er is een maximum aantal van  

acht deelnemers in een groep.  

 

3. Abonnementen 

 

De deelnemer kan kiezen uit een maand-, kwartaal- of halfjaar abonnement met de 

opties 1 of 2x per week deelname. De abonnementen lopen vanaf de eerste van de 

volgende maand na inschrijving en eindigen dan respectievelijk één maand, 3 maanden 

of een half jaar later. Als u niet één maand voor het einde van dat abonnement 

schriftelijk opzegt (zie hiervoor ook punt 4.) dan wordt het abonnement stilzwijgend 

verlengd. 

 

Bij verhindering dient u zich tijdig (d.w.z. 24 uur van te voren) af te melden. Alleen 

lessen die tijdig zijn afgemeld kunt u inhalen, mits er plaats is in één van de andere 

groepen. Inhalen van lessen kan alleen in overleg met de medewerkers. De lessen 

dienen ingehaald te worden binnen de abonnementsperiode. 

 

4. Beëindiging abonnement  

 

De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd met bijgesloten 

opzegformulier en dient één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode te 

worden opgezegd. De overeenkomst wordt bij niet tijdige opzegging stilzwijgend 

verlengd met de periode van de aangegane overeenkomst. Voor deelnemers die starten 

met een één-maandabonnement betekent dit dat zij, indien zij het abonnement na één 

maand willen beëindigen, twee maanden lid blijven. 

 

De overeenkomst kan in geval van langdurige ziekte, dat wil zeggen langer durend dan 

vier weken maar met een maximum van drie maanden, tijdelijk of volledig worden 

stopgezet, mits afzegging van deelname voor de eerste van de volgende maand 

geschiedt. Indien de deelname tijdelijk wordt stopgezet kan de deelnemer de nog 

resterende maanden van het abonnement op een later tijdstip voortzetten, doch vanaf de 

eerste van de (volgende) maand.  

 

 



5. Betalingsvoorwaarden 

 

Betaling geschiedt uitsluitend op basis van automatische incasso. Indien door de 

deelnemer een machtiging is verleend tot bank- of giroincasso wordt hierop in de eerste 

week van de nieuwe maand van ingang van het abonnement gebruik gemaakt. Wordt de 

betaling niet voor het einde van diezelfde maand ontvangen, dan verkeert de deelnemer 

in verzuim op de laatste dag van die maand. Vanaf dat moment is er geen toegang meer 

tot de fysiofitness. Deelname wordt weer toegestaan op de eerste van de volgende 

maand nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen alsmede een bedrag van €15,00  

administratiekosten. 

Indien de deelnemer in verzuim blijft, is fysiotherapiepraktijk Teeuwisse gerechtigd over 

de verschuldigde hoofdsom incassomaatregelen te treffen middels een incassobureau. 

Alle met de incasso van de te incasseren bedragen gemoeide kosten (met in begrip van 

de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de deelnemer.  

 

6. Aansprakelijkheid 

 

Deelname aan sportactiviteiten, georganiseerd door fysiotherapiepraktijk Teeuwisse, 

geschiedt geheel en al voor eigen risico. Alle kosten voortvloeiend uit enig letsel of 

ongeval opgelopen ten gevolge van sporten bij fysiotherapiepraktijk Teeuwisse worden 

geheel door de deelnemer zelf gedragen. Ook kan fysiotherapiepraktijk Teeuwisse niet 

aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal van of schade aan kleding of andere 

persoonlijke eigendommen. 

  

7. Huisregels 

In de trainingsruimte is het dragen van schone sportkleding en sportschoenen verplicht. 

Vanuit hygiënisch oogpunt stellen wij het op prijs als u sportschoenen draagt waarmee u 

niet op straat heeft gelopen. Ook is het gebruik van een handdoek voorgeschreven. Wij 

verwachten dat u de apparaten en andere trainingsattributen naar behoren gebruikt en 

dat u deze schoon houdt door deze met uw handdoek te bedekken.  

 

8. Openingstijden 

 

Fysiofitness is geopend op door ons vastgestelde dagen en tijden en behoudt zich het 

recht voor lestijden, lesdagen en/of tarieven te wijzigen.  

 

Tijdens vakanties en officiële feestdagen wordt de overeenkomst niet automatisch 

stopgezet. Als vakantie geldt bijvoorbeeld de kerst- of zomervakantie.  

Indien feestdagen, waarop de fysiotherapiepraktijk Teeuwisse niet geopend is (zoals met 

Pasen, Pinksteren en Kerst) op een trainingsdag vallen, kunt u deze dag inhalen, mits er 

plaats is in één van de andere groepen. Inhalen van lessen kan alleen in overleg met de 

medewerkers. De lessen dienen ingehaald te worden binnen de abonnementsperiode. 

 

9. Uitzonderingen 

 

Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse beslist, in overleg met de deelnemer, in alle gevallen 

waarin de algemene voorwaarden niet voorziet. 

 

 
Fysiotherapie Teeuwisse 

Marshallweg 11 
3068 JN  Rotterdam 



 
 

Beëindiging Fysiofitness Fysiotherapie Teeuwisse 
 

Naam: _________________________________________________________ 

 

 

Straat: _________________________________________________________ 

 

 

Postcode:_______________________________________________________ 

 

 

Plaats:__________________________________________________________ 

 

 

Geboortedatum: __________________________________________________ 

 

 

Trainingsdag(en) & Tijd:____________________________________________ 

 

 

Soort abonnement:  één maand   kwartaal  half jaar  

 

Reden:__________________________________________________________ 

 

 

Hierbij deel ik u mee dat ik per _______________________ (maand/jaar) mijn training  

 

bij Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse wens te beëindigen. 

 

 

Datum:_________________    Plaats:__________________ 

 

 

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

De fysiofitness-overeenkomst met Fysiotherapiepraktijk Teeuwisse kan uitsluitend 

schriftelijk worden beëindigd met dit opzegformulier. De automatische incasso zal worden 

stopgezet aan het einde van de abonnementsperiode, mits het abonnement één maand 

voor afloop van de lopende abonnementsperiode wordt opgezegd. 

De overeenkomst wordt bij niet tijdige opzegging stilzwijgend verlengd met de periode 

van de aangegane overeenkomst (Algemene Voorwaarden fysiofitness, punt 4). 





 
 

Intakeformulier Fysiofitness Fysiotherapie Teeuwisse 
 

 

 
 

 
Naam:    _____________________________   m/v 
 

Geboortedatum: ____________________ 
 

Datum :   ____________________ 
 
 

 

1. Heeft u momenteel klachten over uw gezondheid?  ja   nee 
 
  Zo ja, welke:   _________________________________________________ 

 
   _________________________________________________ 

 
 
2. Bent u nu onder behandeling of controle van uw  

  huisarts of specialist?       ja   nee 
 

  Zo ja, waarvoor: ________________________________________________ 
 
   _________________________________________________ 

 

3. Heeft u wel eens last van: hartkloppingen   ja   nee 

     onregelmatige hartslag  ja   nee 

     overslaan van het hart  ja   nee 

     kortademigheid   ja   nee  

     duizeligheid    ja   nee 

 
 

4. Gebruikt u nu medicijnen?      ja   nee 

 
  Zo ja, welke en waarvoor: ________________________________________ 

    
   _________________________________________________ 
 

5. Heeft u last van langdurige vermoeidheidsklachten?  ja   nee 
 



6. Heeft u wel eens een operatie ondergaan?   ja   nee 

 
  Zo ja, welke en wanneer: _________________________________________ 

 

  Bent u hiervan volledig hersteld?     ja   nee 
 

7. Overige medisch relevante gegevens: _______________________________ 
 
     __________________________________________________ 

 
     __________________________________________________ 

                 
        

 8. Rookt u?        ja   nee 

 

 9. Volgt u een bepaald dieet?      ja   nee 
   

 Zo ja, wel dieet en met welk doel: ___________________________________ 
 

10. Bent u regelmatig langer dan 30 minuten    ja   nee 
 lichamelijk actief (bijv. wandelen, fietsen, joggen) 
 

 Zo ja, doet u dat    1x/week   2-3x/week   >3x/week  
 

 
 Beoefent u een sport(en)? Zo ja, welke: ______________________________ 
 

   _________________________________________________ 
 

11. Hoe schat u uw conditie in? 
 

   slecht   matig   gemiddeld   goed  zeer goed 

 

12. Wat is uw doel van de fysiofitness?   spierkracht verbeteren 

  (meerdere antwoorden mogelijk)    conditie verbeteren 

        afvallen 

        klachten voorkomen 

        anders, nl. __________________ 

 
   _________________________________________________ 
 

 
 

Datum:       Plaats: ________________ 
 
 

Handtekening: 
 

Opmerkingen: 


