
INSCHRIJFFORMULIER UNIQUE THERAPIE 
 
 
  
HUISREGELS 
 

1. De deelnamegelden dienen voor iedere eerste training in de nieuwe periode te worden voldaan. 
 

2. Men heeft de mogelijkheid 1 keer in een periode van zes maanden de kaart ‘stop’ te zetten (b.v. 
met vakanties).  
 

3. Het is verplicht schone kleding en schoeisel te dragen 
 

4. Voor deelname aan een van de klassikale trainingen dient men zich van tevoren op te geven. 
Indien een les is gemist, kunnen we in overleg kijken om deze les elders is in te halen. De gemiste 
les wordt niet in mindering gebracht op de maandfactuur.  
 

5. Voor deelname aan een van de klassikale trainingen dient men tijdig aanwezig te zijn, anders 
wordt de toegang tot de les geweigerd. Handdoek meenemen in de les. 
 

6. Unique Therapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel opgelopen tijdens 
trainingen of tijdens aanwezigheid in de bedrijfsruimten die Unique Therapie tot haar beschikking 
heeft.. 
 

7. Unique Therapie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of zoekraken van 
persoonlijke eigendommen. 
 

8. U wordt via mail op de hoogte gehouden van informatie betreffende Unique Therapie. Tevens 
ontvangt u via mail gezondheid bevorderende informatie. 

 

9. U ontvangt de factuur voor de trainingen / coachlessen via mail. 
 

10. Unique Therapie houdt zo veel mogelijk de regels van het RIVM aan betreffende de veiligheid 
tegen besmetting van het Corona –virus. Houdt u zelf ook de mogelijke veranderingen hierin in de 
gaten. Voor nu geldt dat er een mondkapje gedragen dient te worden in de gang. Het mondkapje 
kan in de les worden afgedaan. We houden ook zoveel mogelijk rekening met de 1 1/2m afstand.  

 

11. U bent zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een arts, voordat u een trainingsprogramma 
start dat schadelijk zou kunnen zijn. 

 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met bovengenoemde huisregels; 
 

NAAM:  ............................................................................................................  

ADRES:  ............................................................................................................  

POSTCODE:  ............................................................................................................  

WOONPLAATS  ............................................................................................................  

E-MAIL adres  ............................................................................................................  

GEBOORTE DATUM:  ............................................................................................................  

TELEFOON:  ............................................................................................................  
 
 
HANDTEKENING:  ..........................................................  DATUM ...............................  
 
Hoe bent u aan dit adres gekomen: 
O vrienden O internet O advertentie O telefoongids 
O anders nl: ......................................................................................  


