
Mutatieformulier Squash Fryslân & STC Drachten 
 
 
Naam: …………………………………………………………………… Voornaam…………………………………………… 
 
Straatnaam: …………………………………………………………… huisnummer: ……………………………………… 
 
Pasnummer: …………………… E-mail: ………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN REK: NL …………………………………………………………….  ( alleen invullen bij Automatisch INC) 
 

� Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ontvangen en ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, 
huishoudelijk reglement en prijslijst van september 2014 van Squash Fryslân 

 
Huidig lidmaatschap bij voormalig Centre Squash Drachten:  
 
Squash:    Fitness:  Combi:   
� Jaar     � STC 1 x keer  � Squash & Fitness 
� Seizoen (10 maanden)  � STC 2 x keer  
� Recreatie (1x keer per week)       
� Overdag 
� Junior 
 
  
Betalingswijze:  Voor de periode: 
� contant   �   6 maanden  � 10 maanden   �  12 maanden 
� automatische incasso  � 10 maanden  � 12 maanden 
 
 
Naar nieuw Lidmaatschap bij Squash Fryslân: 
 
Squash:    Fitness:  Combi:   
� Totaal     � STC totaal  � Squash & Fitness 
� Dag / Weekend       
� Junior 
� Vaste Baan    � borg ledenpas 5,00 
 
Betalingswijze:   Voor de periode: 
� contant    �  6 maanden  �  12 maanden 
� automatische incasso   � 12 maanden 
 
bij een mutatie gaat u weer een overeenkomst aan voor een volgende periode van 6 of 12 maanden, bij datum & 
ondertekening van dit formulier! 
Voor bestaande leden, vóór 1 september 2014, zal het lidmaatschap pas omgezet worden per 1 januari 2015! 
Borg ledenpas moet wel direct betaald worden! 
 

 
Opzegging lidmaatschap Squash Fryslân/ STC Drachten 
 
Ik wil mijn lidmaatschap opzeggen bij Squash Fryslân/ STC Drachten per ……………., 20… , 
Deze opzegging kan alleen plaats vinden conform de algemene voorwaarden van Squash Fryslân. (Laat u anders informeren bij 
één van onze medewerkers, i.v.m. de eerste volgende datum mogelijkheid voor opzegging!) 
 
Reden opzegging: 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………  (niet verplicht om in te vullen) 
 
 
 
Datum van ondertekening:     Handtekening van de klant: 

 
 

Naam medewerker:   
 
�  en ja, ik heb het formulier met de klant goed doorgenomen en het formulier van de algemene voorwaarden/huishoudelijk 
regelement en prijslijst overhandigd en een kopij van deze overeenkomst aan de klant mee gegeven/of verstuurd via post of 
mail. 


