
 

Inschrijfformulier 

Gegevens 

Naam (voor+achter) …………………………………………………………………... 

Adres                  …………………………………………………………………… 

Geboortedatum  ………-…………-……….. 

Emailadres   …………………………………………………………………… 

 

Doel 

Wat is jouw doel? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wanneer/hoe wil je dit doel bereiken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Waarom wil je dit doel bereiken? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bewustwording vitaliteit 

Wil je naast sporten nog aandacht geven aan andere vitaliteitsdomeinen (slaap, voeding, mentale kracht)? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat zou je nog heel graag anders willen zien m.b.t. jouw gezondheid en inzetbaarheid? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gezondheid 

Heb je blessures of bijzonderheden aan het lichaam, zoja wat voor? 

(zwanger of net geweest) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Praktisch  

Welke dagen en tijden komen jou het beste uit om te trainen?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Heb je bezwaar tegen foto/video-opnamen van de training die gebruikt worden voor promotiedoeleinde? 

Ja/nee  

Via de groepsapp blijf je op de hoogte over events, wijzigingen en  wanneer er een training gecanceld wordt. 

Omcirkel van welke groepsapp’s je gebruik wilt maken:  

Outdoor-Fitness zondag / Outdoor-Fitness woensdag / Outdoor-Fitness zaterdag (alleen COOL-groep) / Mind-

Fitness / Stand Up Paddling 

Noteer hier je telefoonnummer:…………………………………….. 

Wil je via de mail op de hoogte worden gehouden van interessante seminars in vitaliteit en persoonlijke 

ontwikkeling die wij maandelijks aanbieden? Ja/nee 

Zijn er nog aanvullingen of opmerkingen die nog niet vernoemd zijn? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aansprakelijkheid 

De trainingen / activiteiten zijn op eigen risico. 

De deelnemer dient zelf aan te geven wanneer het gevraagde niet overeenkomt met haar/zijn niveau. 

Wanneer de deelnemer een blessure, letsel of schade oploopt tijdens de training dan is 2CoachMe Academy 

hiervoor niet aansprakelijk te houden. 

De deelnemer gaat akkoord met de Algemene voorwaarden van 2CoachMe, deze zijn terug te vinden op de 

website www.2coachme.nl 

 

Plaats, datum………………………………………,…………………………. Handtekening (naam)………………………………... 

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma op te stellen. 

Alle gegevens op dit formulier worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt. 

KVK-nummer: 68282192 

 

 

http://www.2coachme.nl/


2CoachMe Academy is een academie waar de inspiratie en de beleving voorop staan in de 

motivatie om fysiek en mentaal fit te worden en te blijven.  

Met de focus op fysieke en mentale winst. 

 

   

Wil jij ook een sportief T-shirt van 2CoachMe? Geef het aan bij de coach. 

Het T-shirt is verkrijgbaar in dames en heren model en kost € 25,-. 

 

 

Welkom bij de CLUB. 

2CoachMe wenst jou veel trainingsplezier. 

Mochten er wensen en/of vragen zijn dan horen wij het graag. 

Connect ook gelijk even met ons via facebook; 2CoachMe Academy. 

 

www.2coachme.nl 

KVK nummer: 68282192 

 

Stuur dit formulier ingevuld naar info@2coachme.nl 

•Fitness groepstrainingen (diverse levels / diverse dagen)

•Stand Up Paddling (zie facebook Sup Vlaardingen) 

•Mind Fitness 
Training

•Seminars en masterclasses in persoonlijke ontwikkeling

•Personal coaching / trainingCoaching
• Urban Haring Run / Urban Fit Festival

• Workout4Kika

• Sup Haring Race
Events



 


