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Inschrijfformulier SAZ-Inspanning naar prijspeil 2018 

  Bewegen op muziek; contributie per half jaar circa € 55,00* 

  Hydrotherapie; contributie per half jaar circa € 60,00* 

  Fitness; contributie per half jaar circa € 45,00* 

  Fysiogym; contributie per half jaar circa € 80,00* 

  Yoga; contributie per half jaar circa € 100,00* 
 
*Bedragen zijn exclusief 15% SAZ-ledenkorting 

 

Aanhef □ Heer  □ Mevrouw 

Voorletter(s)  

Roepnaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

SAZ lid  □ ja, lidnummer ………………..     □ nee 

Geboortedatum  

Adres + huisnummer  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

 
Ondergetekende meldt zich aan voor bovengenoemde SAZ-activiteit en gaat akkoord met de op de 
achterkant vermelde voorwaarden en condities.  
 

Datum: …………………………..   Handtekening    

        …………………………………………..…...  

 
Dit formulier opsturen aan Senioren Actief Zuidplas – Postbus 103 -2910 AC Nieuwerkerk ad IJssel  
of inscannen en mailen naar penningmeester@sazuidplas.nl 

mailto:secretaris@sazuidplas.nl
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Voorwaarden en condities SAZ–Inspanningsactiviteit 
 

 
Voor deelname aan één van de inspanningsactiviteiten van de vereniging Senioren Actief 
Zuidplas (SAZ) gelden de volgende voorwaarden en condities: 
 

➢ De contributie wordt berekend o.b.v. het aantal deelnemers, lesuren, kosten van huur 
locatie en docent, alsmede de eventuele subsidie van de gemeente. 
 

➢ SAZ-leden krijgen 15% korting over de contributie.  
 

➢ Deelnemer verplicht zich tegenover SAZ om de contributie per half jaar vooruit te 
voldoen. Voor 2018 ontvangt de deelnemer nog een factuur. M.i.v. 2018 wordt zoveel 
mogelijk overgegaan op automatische incasso. 
 

➢ Deelnemer gaat voor onbepaalde tijd deelnemen aan één of meerdere SAZ-
inspanningsactiviteiten. 
 

➢ Bij opzegging van het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Restitutie 
vindt plaats over de niet-deelgenomen hele maanden. 
 

➢ SAZ biedt de mogelijkheid om zonder kosten de inspanningsactiviteit tijdelijk stop te 
zetten bij afwezigheid van een langere periode dan 1 maand. Restitutie wordt 
berekend aan het einde van de termijnperiode over de afwezige hele maanden. 
 

➢ Opzegging of tijdelijke stopzetting dient zo spoedig mogelijk schriftelijk (liefst per 
email) gemeld te worden aan penningmeester@sazuidplas.nl, of indien van toepassing 
aan de coördinator en/of docent van de SAZ-Inspanningsactiviteit.  
Bij twijfel of onduidelijkheid kan dit te allen tijde geschieden via info@sazuidplas.nl of 
aan: SAZ - Postbus 103 - 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel. 
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