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Inschrijfformulier Fitstudio KUS33 
 
Persoonlijke gegevens 

Voor- en achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

  

Lidmaatschapsnummer  

 
Betaalgegevens 

IBAN (banknummer)  

Rekeninghouder  

Akkoord doorlopende 
incasso 

⃝  ja          € 45,- per kalendermaand 

Datum lidmaatschap en 
ingang proefperiode  

 

 
 
 
Vragenlijst geschiktheid fysieke inspanning  
 

 

Krijg je bij inspanning een pijnlijk en drukkend gevoel 
op de borst (eventueel met uitstraling naar de arm), 
dat afneemt in rust?   
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Heb je last van plotselinge duizeligheid, waarbij je 
soms bijna flauwvalt? (met uitzondering van 
duizeligheid bij plotseling opstaan) 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Heb je het afgelopen jaar een hersenbloeding 
gehad? 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Heb je in de afgelopen drie maanden een hartinfarct 
of hartoperatie gehad (ook dotteren is een 
hartoperatie)?  
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 
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Heeft u een skelet- of gewrichtsprobleem 
(bijvoorbeeld aan rug, knie of heup) dat kan 
verergeren door een verandering in je fysieke 
activiteiten patroon?  
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Gebruik je medicijnen?  
Zo ja, waarvoor en welke: 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Lijd je aan een specifieke ziekte waarvan de 
behandelend arts heeft gezegd dat je voorzichtig 
moet zijn met (zware) lichamelijke inspanning of 
sporten, of heeft een arts je in het afgelopen jaar 
afgeraden aan sport te doen?  
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Ben je de afgelopen week ziek geweest met koorts 
boven de 38,5°C? 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Volg je op dit ogenblik een dieet?  
Zo ja, wat voor dieet en sinds wanneer? 
 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

Heb je ooit een inspanningstest ondergaan? 
Zo ja, wanneer: 
 
 

⃝  ja 
 
⃝  nee 

 
Deelname aan de sportactiviteit en training geschiedt geheel op 
eigen risico. Wij besteden veel zorg aan een persoonlijke en 
professionele begeleiding, maar de 
medewerker(s)/trainer(s)/begeleider(s) kan of kunnen nooit 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel.  
⃝ Dit formulier heb ik naar waarheid ingevuld 
⃝ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden 
⃝ Ik ga akkoord met een doorlopende maandelijkse incasso 
 
 

Naam  

Plaats   

Datum  

Handtekening 
 
 

 

 


