
Doorlopende machtiging SEPA 
 

 
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 64479242 

Volg ons ook via onze social media kanalen, de linken staan op onze site: https//gymenturnenarnhem.nl  

Naam Stichting Gym&Turnen Arnhem 
Adres Mr J.M. de Kempenaersingel 56 
Postcode Vestigingsplaats 6836 MH ARNHEM 
Deelnemersadministratie administratie@gymenturnenarnhem.nl  
Incassant ID NL97ZZZ644792420000 
Kenmerk machtiging Abonnement GymFit 2 uur per week 

 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en geeft u toestemming1 aan Stichting 
Gym&Turnen Arnhem om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 10x per jaar een bedrag van €33,50 van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Gym&Turnen Arnhem.  

Bij aanvang kan het bedrag afwijkend zijn omdat het moment van ingaan van het abonnement bepaalt welke fractie van dit bedrag 
in rekening wordt gebracht.  

Wij hanteren ook kortingsregelingen. Kijk voor meer informatie op onze site: https://gymenturnenarnhem.nl/inschrijven/  

Graag invullen in duidelijk leesbare blokletters (belangrijk om in te kunnen schrijven): 

IBAN: N L                 

Naam rekeninghouder:  

Datum:  Handtekening: 

Aanvullende gegevens deelnemer (ook graag alle velden invullen in duidelijk leesbare blokletters): 

Voornaam:  Voorletters:  

Achternaam:  Geslacht:  

Geboortedatum:  Adres:  

Postcode:  Woonplaats:  

Telefonisch bereikbaar op: 

Per email bereikbaar op: 

Leslocatie:  Datum proefles:  

Lesdag:  Tijdstip:  

Waar heeft u ons gevonden?: 

Toestemmingsverklaring beeldmateriaal 
Ik geef wel/geen2 toestemming dat Stichting Gym&Turnen Arnhem foto’s en filmopnames mag maken, waarop de bovengenoemde 
deelnemer aan de lessen herkenbaar in beeld is gebracht. Stichting Gym&Turnen Arnhem zal nooit enig betrokkene op nadelige 
wijze in beeld brengen en de foto’s en filmopnames alleen voor promotionele doeleinden gebruiken. Bij publicatie zal de naam van 
de betrokkene nooit worden vermeld, maar dient de opname louter en alleen om de sfeer of de activiteit in beeld te brengen. Eerder 
verleende toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door een mail te sturen naar voorzitter@gymenturnenarnhem.nl of een 
brief te sturen naar bovengenoemd postadres. 

 
1  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw 

bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 
2  Doorhalen wat niet van toepassing is 
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