Inschrijfformulier “Actiepas 2018”
Achternaam:
/Mevr.

Dhr.

Voornaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode & woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Telefoonnummer bij calamiteit:
O Bestaand lid
Pasnummer: _ _ _ _

O In het verleden lid geweest

Sportpas:
PRIJS Actiepas 2018:*1)

O Nieuw Lid

24 mnd

12 mnd

nvt

O € 25,00

O € 35,00

O € 40,00

O € 45,00

O € 50,00

€ 300,00

Incasso per maand:

Premium
Incasso per maand:

Gold
Incasso per maand:

O

Inschrijfgeld:

*1)

Onbeperkt fitness, groepslessen, lange banen zwemmen, recreatief zwemmen, aquasporten.

€ 17,00

Actiepas Voorwaarden:
-

De actie geldt voor zowel nieuwe als bestaande leden.
Inschrijven kan vanaf heden tot uiterlijk 30 september.
Actie geldt voor incasso en wordt maandelijks afgeschreven.
Indien u geen gebruik wilt maken van incasso, dan kunt u tussen 1 en 30 september as. het gehele bedrag pinnen.
Indien u een lopend abonnement heeft, kunt u ook deelnemen aan deze actie. U dient echter in de maand september het inschrijfformulier te
ondertekenen. Uw abonnement van €25,- per maand gaat in, zodra uw huidige abonnement afloopt.
Het abonnement van €25,- per maand loopt t/m augustus 2019.
Het abonnement is tussentijds niet opzegbaar.
Vanaf 1 september 2019 wordt het abonnement automatisch omgezet naar de reguliere sportpas all, tenzij u ten minste een maand van te voren
schriftelijk een wijziging doorgeeft.
Na het uitdienen van het abonnement heeft u de mogelijkheid uw abonnement maandelijks op te zeggen, tenzij u een nieuw abonnement voor een
bepaalde periode afsluit.

-

Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan de Algemene Voorwaarden en Huisregels van Sportcentrum De Trits.

Naam:
IBAN:
Handtekening:

(Naam ouder/voogd, indien deelnemer minderjarig.)
(Automatische incasso)

Datum:

7 augustus 2018
Betreft: Actiepas 2018 en Open Dag
Beste Sporter,
De Trits viert feest en jij profiteert! Met de komst van het nieuwe zwembad 25 jaar terug, werd tevens
Stichting de Trits in het leven geroepen. Dat vinden wij een mooi getal en reden voor een feestje. Dit jaar
mogen wij een aantal schitterende prijzen weggeven aan iedereen die op 1 oktober 2018 in het bezit is van
een geldig 1-jaar of 2-jaar lidmaatschap! Dus ook aan de actiepas-bezitters! Hoor jij hierbij? Dan ontvang je
begin oktober automatisch bericht hoe jij kans kan maken op 1 van deze geweldige prijzen. Op de achterkant
vind je het inschrijfformulier voor de actiepas 2018.
2 kaarten voor Guus Meeuwis
2 keer een gratis jaarlidmaatschap
1 Trits-kinderfeestje naar keuze (12 pers.)
3 kaarten voor Cirque du Soleil
4 kaarten voor Disney on Ice

2 kaarten voor Elton John
2 kaarten voor de Space Experience
4 kaarten voor Walking with Dinosaurs
1 Polar M600 hartslagmeter
4 personen mountainbike tocht (incl. gids)

Meer mensen in je omgeving die enthousiast zijn over ons aanbod? Kom dan op zondag 2 september naar
onze Open Dag van 10:00 - 13:00 uur en neem familie en vrienden mee! De sporthal wordt helemaal
omgetoverd tot een gigantisch kinderspeelparadijs en ouders, ooms, tantes, vrienden en familie, kunnen
dan rustig een kijkje nemen wat de Trits allemaal te bieden heeft. En neem van ons aan: dat is heel wat!
Wij hebben ons aanbod weer weten uit te breiden, de kinderopvang is 5 ochtenden per week geopend,
openingstijden van de fitness zijn verruimd naar 22:30 uur doordeweeks en in het weekend van 08:00 tot
16:00 uur. En niet onbelangrijk: de fitnessafdeling is 365 dagen per jaar geopend. Ook zijn er wekelijks meer
dan 60 groepsactiviteiten te doen in de Trits. Dus maak dit het jaar waarin je alles eens probeert!
Uw huidige lidmaatschap wordt in elk geval verlengd als u bijgevoegd actieformulier (ook te verkrijgen in de
Trits) invult en uiterlijk 31 augustus 2018 aan ons doet toekomen! Doet u dit op tijd, dan loopt de
automatische incasso gewoon door zoals u gewend bent.
Wij hebben ontzettend veel zin in het nieuwe sportseizoen 2018/2019! Dus graag tot ziens in Sportcentrum
de Trits, écht voor iedereen!
Met vriendelijke groet,
Team Trits

