Naam club/PT/Instructor: .................................................................
De bovenstaande naam/club/studio wens ik aan te sluiten

Contactpersoon

(Vertrouwelijke informatie wordt steeds aan deze contactpersoon bezorgd)

Volledige naam: ……………………………………………………………………………………………
Functie: …………………………………………………………………………………………………………

Email Contactpersoon: ………………………………………………………………………………
Tel/GSM: ……………………………………………………………………………………………

Contactadres
Straat + nr. :

…………………………………………………………………………………………

Postnummer + Gemeente: ……………………………………………………………………



Maatschappelijke zetel (indien verschillend van adres hierboven):
…………………………………………………………………………………………………………

Rechtsvorm (CV, BV, VZW,…): ……………………
BTW nummer: BE………………………………………………………………...
Telefoon club: ……………………………………………
Website: ………………………………………………………………………………………………
Email algemeen club: ……………………………………………………………………………
Ondergetekende gaat akkoord met de gedragscode en sluit zich als lid aan bij Fitness.be.

 Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en heb kennis genomen van de privacyverklaring
van Fitness.be. Beiden documenten zijn raadpleegbaar op de website van www.fitness.be

 CLUB — Fitness.be Membership 2021:

€ 206 + 21 % BTW

 PT / INSTRUCTOR— Fitness.be Membership 2021:
 Optie: IHRSA full membership:+

€ 206 + 21 % BTW

€185

 Optie: IHRSA electronic membership:+
Datum:

€140

Handtekening:

De gegevens die u invult heeft Fitness.be nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen worden deze gegevens ook doorgegeven aan onze partners ( Unizo, Liantis, …)
en gebruikt voor automatische verwerkingen, profilering om u gerichte informatie en aanbiedingen te kunnen toesturen.
Dit formulier is terug te bezorgen:
Per post: Fitness.be, Antwerpse Steenweg 19, 9080 Lochristi -

Per email: lucia@fitness.be

Met steun en erkenning
van de Vlaamse minister
van Gelijke Kansen

Fitness—en Wellnessclubs, Personal Trainers,
Groepsles of fitness-instructeurs
Een fitness - en wellnessclub, een personal trainer, een groepsles -en fitnessinstructeur aangesloten bij
Fitness.be engageert zich om:

•

Elke vorm van discriminatie naar vermeend ras, etnische origine, seksuele geaardheid, geslacht, burgerlijke staat,
leeftijd, geloofs - of filosofische overtuiging, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren, tenzij het verschil in
behandeling objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat
doel evenredig zijn.

•

De noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke kansen te waarborgen bij aanwerving,
bijscholing en bevorderingen.

•

De voordelen van een divers en samengestelde onderneming te onderstrepen en zich ertoe te verbinden dit
thema op een constructieve manier te benaderen.

•

De deontologische code betreffende mensenhandel te respecteren.

•

Haar klanten eerlijk, gelijkwaardig en oprecht te behandelen.

•

Haar klanten mee te delen dat zij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard.

•

Een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, objectiviteit en onpartijdigheid inhoudt in het belang van de
klant, in naleving van onderhavige code.

•

Haar klanten competente, kwaliteitsvolle begeleiding te bieden.

•

Decretale principes van het Gezond en Ethisch Sporten naleven.

———————————Clubmanager/zaakvoerder
Eric Vandenabeele
Directeur

2021

