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INSCHRIJFFORMULIER SAZ -INSPANNINGSACTIVITEITEN  

o Bewegen op muziek Nieuwerkerk aan den IJssel * 

o Fitness Nieuwerkerk aan den IJssel * 

o Fitnessgym Zevenhuizen * 
o Fysiogym Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Hydrotherapie Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Yoga Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Yoga Zevenhuizen * 

* SAZ-leden krijgen een korting van 15%  

Aanhef O de heer              O mevrouw 

Voorletter(s):  

Roepnaam:   

Tussenvoegsel:  

Achternaam:  

SAZ-lid: O nee                      O ja, lidnummer:  

Geboortedatum:  

Adres + huisnummer:  

Postcode+ woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

Emailadres:  

 
Ondergetekende meldt zich aan voor de bovengenoemde SAZ-activiteit(-en)  
(*aankruisen wat van toepassing is) en gaat akkoord met de bijgevoegde voorwaar-
den en condities. 
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verenigingsadmi-

nistratie van- en informatievoorziening binnen Senioren Actief Zuidplas. Die gege-

vens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Dit is in overeenstemming 

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Datum:    Handtekening: 
 
 
Meldt u aan per e-mail aan teaminspanning@sazuidplas.nl  
Of mobiel 06-10690916 
Per post naar; Postbus 103, 2910 AC, Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 Ledenadministratie: acc. …………………   Teammanager sport acc.……………………. 
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Voorwaarden en condities SAZ-Inspanningsactiviteiten 
 
Bij deelname aan één van de inspanningsactiviteiten van de vereniging Senioren 
Actief Zuidplas (SAZ) gelden de volgende algemene voorwaarden en condities: 
 
De deelnemersbijdrage wordt berekend jaarlijks op basis van het aantal deelne-
mers, het aantal lesuren, de kosten van huur van de locatie en de kosten van de 
docent. De eventuele subsidie van de gemeente wordt hierop in mindering ge-
bracht. 
 
SAZ-leden krijgen 15% korting op de deelnemersbijdrage. 
 
Deelnemer gaat voor onbepaalde tijd deelnemen aan één of meerdere SAZ-Inspan-
ningsactiviteiten. 
 
U krijgt een bevestiging van deelname. 
 
De deelnemersbijdrage wordt per kwartaal achteraf berekend. De deelnemer ont-
vangt hiervoor een factuur, met een betalingstermijn van 14 dagen. 
De bijdrage gaat in per eerste van de komende maand, als u tijdens een lopende 
maand gaat deelnemen, en stopt per einde van de maand waarin wordt opgezegd. 
U zegt op bij de docent of coördinator of de teammanager inspanning. 
  
Als een deelnemer in een aaneengesloten periode langer dan 4 weken niet aanwe-
zig denkt te kunnen zijn door b.v. operatie o.i.d., dan zegt hij/zij op bij de docent of 
de coördinator. Uw deelnemersbijdrage wordt dan stopgezet. Uw plaats wordt niet 
bezet gehouden. U moet zich vervolgens opnieuw aanmelden via het aanmeldings-
formulier. De kans bestaat dat u dan op een wachtlijst wordt geplaatst. (U hoeft 
natuurlijk niet op te zeggen. U betaalt dan door en uw plaats blijft behouden.) 
 
SAZ is niet aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen bij deelname aan een 

activiteit. 

Bij wijziging van deze voorwaarden kan de deelnemer met onmiddellijke ingang het 

abonnement opzeggen. Deze wijziging zal tijdig aan de deelnemers kenbaar wor-

den gemaakt.  
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