
 

Eenmalig inschrijfgeld: € 17,50 excl. Bushido clubpas 

Sportschool Bushido clubpas: € 7,50 

Proefles: gratis 

Losse les: € 8,- 

 

BASIS PAKKETTEN VOLWASSENEN (vanaf 16 jaar) 

* Kortingsabonnementen 

 

JEUGD PAKKETTEN (4 t/m 15 jaar) 

 

EXTRA 

 

 

Pakket Inhoud pakket Looptijd 
1 mnd 

* Looptijd  
6 mnd 

* Looptijd 
12 mnd 

1 x per week 1 x per week sporten (5 x per maand) 
Fitness, outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 26,- € 25,- € 24,- 

2 x per week  2 x per week sporten (10 x per maand) 
Fitness, outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 36,50 € 35,50 € 34,50 

All-inclusive Onbeperkt sporten 
Fitness, outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 41,50 € 39,- € 36,50 

* Studenten en 
scholieren   
 

Onbeperkt sporten (Studentenpas verplicht) 
Fitness, outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 26,- € 25,- € 24,- 

* Daluren en 65+ 
 

Onbeperkt sporten tijdens daluren 
Fitness, groeps- en budolessen 
(Ma t/m vrij 09.00 – 17.00. Zat en zon 09.00 – 13.00) 

€ 27,- € 26,- € 25,- 

* Fitness Only Onbeperkt Fitness 
Zonder begeleiding 
 

€ 29,- € 28,- € 27,- 

Fitness Plus Onbeperkt Fitness 
Met begeleiding 
 

€ 36,50 € 35,50 € 34,50 

Pakket Inhoud pakket Looptijd 
1 mnd 

Looptijd 
6 mnd 

Looptijd 12 
mnd 

Jeugd 1 
 

1 x per week sporten (5 x per maand) 

Outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 19,75   

Jeugd 2 
 

2 x per week sporten (10 x per maand) 
Outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 24,-    

Jeugd All-Inclusive 
 

Onbeperkt sporten 
Outdoor-, groeps-, dans- en budolessen 
 

€ 26,-   

Personal Training 1 op 1 begeleiding 
 

Pakket in overleg met personal trainer 

10 Rittenkaart 
 

Fitness, outdoor-, groeps-, dans- en budolessen € 75,- 

Familie 
(Niet geldig op 
kortings-
abonnementen)  

Papa en/of mama korting  
 

10 % korting 

Woonachtig op hetzelfde adres? Vanaf het 3e lid, 20% korting op het 
abonnement 

Vooruitbetaling 
 

Wil je jouw abonnement contant of in één keer 
betalen? Hierin wordt een korting meegerekend. 

Vraag aan de balie voor meer informatie 



INSCHRIJFFORMULIER  
 

Alle velden verplicht invullen in blokletters   
Voor- en achternaam: 

Geboortedatum:    

Straat en huisnummer: 

Postcode en woonplaats: 

E-mailadres: 

Telefoonnummer: 

Hoe ben je bij ons terecht gekomen?  □ vrienden  □ familie  □ internet  □ anders namelijk: 

Welke sport(en) ga je bij ons beoefenen: 

 

Ik geef mij op als lid van Sportschool Bushido en kies voor het volgende lidmaatschap: 

     □   1 x per week       □   Fitness Only 

     □   2 x per week      □   Fitness Plus 

     □   All-Inclusive      □   Jeugd 1  

     □   Daluren en 65 +      □   Jeugd 2  

     □   Studenten en scholieren studentenpas verplicht 
           Einddatum studie      -       -         

     □   Jeugd All-Inclusive 

 

Extra: Looptijd: 
  

 

 
 

  * Worden na het verstrijken van hun termijn automatisch maandelijks verlengd. 

 

Automatische incasso 

Ik machtig hierbij, tot wederopzegging, Sportschool Bushido om maandelijks het bedrag van deze overeenkomst 

automatisch af te schrijven. 

 

 

 

 

 

Ondergetekende gaat hierbij akkoord met de algemene voorwaarden en regels, zoals vermeld op 

www.sportschoolbushido.nl, die verbonden zijn aan Sportschool Bushido. (Personen onder de 18 jaar dienen een 

ouder/voogd het formulier te laten ondertekenen) 
 

Plaats, datum: 
 

Handtekening: 

 
In te vullen door medewerker Sportschool Bushido. 

Eenmalig inschrijfgeld:   □ Ja □ Nee 

Bushido clubpas:   □ Ja □ Nee 

Gedeelde maand:   € 

Heeft recht op de volgende korting:  □ 10% □ 20% 

Eerste bijdrage incl. korting  €   nog voldoen/voldaan per pin/contant  

Maandelijkse incasso incl. korting €   Lid nummer: 

 

Ingangsdatum lidmaatschap:        -          -               Medewerker Bushido:  

     □   Papa en/ mama korting 10% 

     □   Vanaf 3e gezinslid 20% 

     □   1 maand 

     □   * 6 maanden    

     □   * 12 maanden 

Naam rekeninghouder (zie bankpas):  
 

IBAN-bankrekening nummer:  

 


