
 
Sportclub: Zwaardvegerstraat 122 (Zwolle, Stadshagen), tel: 06-81249309, info@xlpro.nl  
Postadres: v.o.f. XLPRO, Raaigras 18, 8043 KP Zwolle, Nederland 

Inschrijfformulier XLPRO Sportclub 
 
1. Persoonlijke gegevens 
 
Naam:      Telefoonnummer: 
 
Adres:         Postcode + Woonplaats: 
 
Geboortedatum:        E- mail: 
 
 

TARIEVEN MAAND KWARTAAL UITLEG 
Sport pakket 
 1 les per week € 30,- € 84,-    (€ 28,- p/m) 

Je kunt binnen- en buiten trainingen 
kiezen. 

 2 lessen per week € 38,- € 108,-  (€ 36,- p/m) 

 3 lessen per week € 48,- € 138,-  (€ 46,- p/m) 

Student pakket 

 1 les per week € 25,-  € 69,-    (€ 23 p/m) 
Je kunt binnen- en buiten trainingen 
kiezen. 

 2 lessen per week € 33,-  € 93,-    (€ 31 p/m) 

 3 lessen per week € 43,-  € 123,-  (€ 41 p/m) 

Outdoor pakket 

 1 les per week € 25,- € 69,-    (€ 23,- p/m) 
Enkel trainingen buiten.  

 Onbeperkt € 33,- € 93,-    (€ 31,- p/m) 

Leefstijl pakket 
 

Persoonlijk coach- en begeleidingstraject op het gebied van leefstijl, voeding, 
beweging en motivatie. Inclusief PT en groepslessen. 

 3 maand  € 399,-   inclusief 3 groepslessen p/w + 2x PT   (3x € 133,-) 

 6 maand € 699,-   inclusief 3 groepslessen p/w + 4x PT   (6x € 116,50) 

 Voedingsanalyse € 50,-        

 Consult € 40,-      

 Partnerbegeleiding Bij 2 personen tegelijk 50% per persoon/per pakket 

PT pakket 
 

Personal training wordt in pakketvorm aangeboden. We trainen op een 
afgesproken moment. Je bepaalt zelf hoe vaak per week of per maand. 

 Proef training  Geen kosten 

 12 x PT € 660,-    (betalen in 2 termijnen mogelijk in overleg) 

 24 x PT € 1190,-  (betalen in 3 termijnen mogelijk in overleg) 

 52 x PT € 2430,-  (betalen in 4 termijnen mogelijk in overleg) 

 Partnerbegeleiding Bij 2 tot 4 personen tegelijk 50% per persoon/per pakket 

 PT door stagiaire In overleg 

Combi pakket Personal trainingen, groepslessen en leefstijl coaching combineren 

 PT & Sport pakket Kosten PT pakket + 50% kosten Sport pakket 

 PT & Leefstijl pakket Kosten PT pakket + 50% kosten Leefstijl pakket (excl. PT en groepslessen) 

 

 Proefles 

 Inschrijfgeld 

 Losse les 

 Verlenging 

 Opzeggen 
 

 Overstapservice  
 
 

 Vakantieservice 

 Een proefles is altijd mogelijk 

 Eenmalig € 15,- 

 Meedoen buiten een pakket om kost € 10,- per les 

 Pakketten worden telkens met eenzelfde termijn verlengd  

 Er wordt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand gehanteerd.  

 Er dient door middel van ons opzegformulier te worden opgezegd  

 Heb je een contract bij een andere sportaanbieder? Wij bieden de 
mogelijkheid om gedurende de resterende duur tegen 50% van de 
leskosten te sporten bij XLPRO 

 Je kunt een bekende laten trainen op jouw abonnement  
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2. Geef aan op welke dagen en op welke tijden jij de trainingen wenst te doen. 
 

Les/ Training Dag Tijdstip 

1.   

2.   

3.   

 
Overige bijzonderheden: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het ondertekenen van dit formulier ga je akkoord met onze actuele algemene voorwaarden. 
Deze zijn te vinden op www.xlpro.nl.  

Doorlopende machtiging SEPA 
 
Naam:   XLPRO Sportclub 
Adres:   Raaigras 18 
Postcode:  8043 KP   Woonplaats: Zwolle 
Land:    Nederland   Incassant ID:  NL86ZZZ050758820000  
 
Kenmerk machtiging:  Afschrijving abonnementsgeld zal plaatsvinden op de 1e woensdag van de
   maand.  
Reden betaling: Het maandelijks verschuldigde bedrag inzake abonnementsgeld, PT, losse 

les of cursusgeld af te schrijven van zijn/haar rekening.  
 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan XLPRO Sportclub om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 
XLPRO Sportclub.  
 

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.  
 

Naam: 
  
Adres: 
 
Postcode: 
      Woonplaats: 
Land: 
 
IBAN: 
 
Plaats en datum:     Handtekening: 
 
 
 

          Ik wens een kopie van deze machtiging per post te ontvangen voor mijn eigen administratie . 
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