Wijzigingsformulier
Nationaal Bedrijfsfitness Plan

Werknemergegevens
Naam

Personeelsnummer

Voornaam

Geslacht

Adres

Geboortedatum

Postcode

Telefoon privé

Woonplaats

Telefoon zakelijk

Email

(let op: u ontvangt een bevestiging per e-mail)

Man / Vrouw
-

-

Abonnementsgegevens
Naam werkgever

Plaats

Fitnesscentrum

Plaats

BFNL nummer

(indien bekend: u vindt deze op uw deelnamebevestiging)

1. Wijzigen fitnessabonnement
Ik wil mijn huidige fitnessabonnement wijzigen. Ik geef hieronder de nieuwe abonnementsvorm aan.
Wijzigingsdatum

*1

-

-

Aantal keer sporten

Looptijd abonnement

1x per week

6 maanden

2x per week

12 maanden

*2

onbeperkt
Abonnementsprijs per maand

€

Eventuele toelichting

2. Opzeggen fitnessabonnement
Ik wil mijn huidige fitnessabonnement opzeggen. Ik kruis hieronder de reden van mijn opzegging aan.
Einddatum

*1

-

-

Einde dienstverband

Anders, namelijk

Verhuizing

Verwerken van een wijziging of een opzegging
U start uw deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan met een vaste abonnementsperiode van 6 of 12 maanden.
Tijdens een vaste abonnementsperiode zijn wijzigingen niet mogelijk. Uw abonnement wordt na afloop van een vaste periode automatisch verlengd voor
onbepaalde tijd met een opzeg-/wijzigingstermijn van 1 maand.
1

U kunt op dit formulier aangeven per welke datum u uw wijziging of opzegging wilt laten doorvoeren. Bedrijfsfitness Nederland zal bij verwerking van uw
verzoek beoordelen in hoeverre deze datum mogelijk is. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is Bedrijfsfitness Nederland gerechtigd om de datum te
bepalen waarop de eerstvolgende mogelijkheid tot wijziging of opzegging zich voordoet. Na verwerking van uw verzoek ontvangt u van Bedrijfsfitness
Nederland derhalve nog een emailbevestiging met de definitieve wijzigings- c.q. einddatum.
2
Bij het wijzigen van de looptijd van uw abonnement is vanaf wijzigingsdatum opnieuw een vaste abonnementsperiode van 6 of 12 maanden van toepassing.

Ondertekening
Datum aanvraag:
Handtekening werknemer:

-

-

Datum akkoord:

-

Handtekening werkgever:

Bedrijfsfitness Nederland | Postbus 842 8440 AV Heerenveen
T 0513 - 633 111 | F 0513 - 636 050 | klantenservice@bfnl.nl | www.bedrijfsfitnessnederland.nl

-

