-AANMELDING-

-INTAKE-

-ONDERTEKENING-

Algemene gegevens:

Gekomen via:

Plaats:…………………………………………………...

Naam:….…………………………….………..…….M / V

Familie, vriend of kennis / flyer / internet / anders nm.: ……………………..

Datum:………/…………..…………./……………........

Tussenvoegsel(s):………………………..………………..

Trainingsdoel:
Waarom dit doel?...........................……………………………………………………….
Binnen welk tijdsbestek?..............……………………………………………..………….
Wat zijn uw verwachtingen?...........………………………………………..…….………

Aansprakelijkheid / voorwaarde:

Voornaam:……………………….……………………………
Geboortedatum:

.…-….-……dd-mm-jjjj

Adres:……………………………………………………………
Postcode / woonplaats:

……………………………

……………………………

Tel mobiel:

06……………………….

geleden schade (wij zijn wel verzekerd). Deelname op is eigen risico.
Er is alleen bij medische verantwoording recht op geld terug
(wordt per les berekend). Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Niveau:
Al ervaring met hardlopen?
Ja / Nee
Sportverleden…………………………………………………………………………...........
Sportheden……………………………………………………..…………………………….....
………………………………………………………………………………………………………....

Land:……………………………….……………………………
Tel privé:

Dò-In Run stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor eventueel

Ondertekening:
Voornaam:………………………………………………………………………..
Achternaam:……………………………………………………………………..
Verklaring:

Medische gegevens:
Bent u onder medische behandeling:
Ja / Nee
Zo ja, welke:……………………………………………………………………………………………
Naam arts / specialist:………………………………………Tel:.………………………………
Naam verzekering:……………………………………………….....................................

Hierbij verklaar ik alles naar waarheid te hebben beantwoord/ingevuld
en ga ik akkoord met de bovenstaande voorwaarden en het betalen van
van het cursusbedrag. De algemene voorwaarden zijn op de website
www.jeroenreintjes.com op de pagina “wat doe ik” op te vragen.

E-mail:………….………………………….……………………
Beroep:…………………………………………………………
Hobby / Dagelijkse werkzaamheden:……………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Jeroen Reintjes Sports
Tel: 0644037030
Email: jeroenreintjes@gmail.com
Web: www.doinrun.nl
Rabobank: 1359.81.298 t.n.v. J.M.E. Reintjes Sports
Kvk nr: 53729560

Klachten: Heeft u last van:
Hartklachten?
Hoge bloeddruk?
Lage bloeddruk?
Onregelmatige hartslag?
Klachten op de borst bij het sporten?
Astma of ademhalingsproblemen?
Duizelingen?
Abnormaal vermoeidheid of kortademigheid?
Bent u wel eens (bijna) flauwgevallen bewusteloos geraakt?
Diabetes?
Bent u zwanger?
Bot / gewrichtsklachten?
Gebruikt u medicijnen?
Heeft u overige klachten / beperkingen waar rekening mee
moet worden gehouden?

Handtekening:
Ja / Nee
……………………………………………………………………………………….
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Van harte gefeliciteerd met uw inschrijving voor de
Ja / Nee
Dò-In Run cursus!
Ja / Nee
Ja / Nee
Voorjaar
Najaar
Ja / Nee
(omcirkelen wat van toepassing is)
Ja / Nee
Ja / Nee Type 1 / Type 2
Ja / Nee ……….maanden
Ja / Nee
Ja / Nee Zo ja, welke? …………………………………………………………………….
Ja / Nee Zo ja, welke? …………………………………………………………………….
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