
 

                FUN TO SHARE-SYSTEM®      
 

 

  
Den Edel Fun to be Fit deelt in de winst! 
 

Bij het aanbrengen van elk nieuw lid ontvang jij  

3 maanden sporten GRATIS. 

Deze 3 maanden mag je jezelf of een ander lid cadeau doen. 

 

Breng jij 4 nieuwe leden per jaar aan…? 

Deel je in de winst en sport je zelf dus altijd helemaal voor niets! 
 
 

 
FUN TO SHARE-SYSTEM® Spelregels 
 
 Het nieuwe lid gaat een lidmaatschap voor minimaal 12 maanden aan en is in de 

voorafgaande 3 maanden geen lid geweest bij Den Edel Fun to be Fit. 
 Je mag zoveel leden aanbrengen als je wil. Voor élk nieuw lid ontvang je 3 maanden 

sporten cadeau. 
 De maanden die je cadeau krijgt, worden in ons administratie systeem doorgeboekt achter 

de laatste maand waarvoor inmiddels betaald is. 
 Het is niet mogelijk om de verkregen korting in geld uit te laten keren. 
 Je hebt ons FUN TO SHARE®  formulier volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd. 
 Dit formulier is uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier van het 

aangebrachte lid, bij ons ingeleverd. 
 Op het formulier heb je duidelijk aangegeven of je het cadeau zelf wil houden of dat je het 

liever schenkt (share) aan één van onze andere leden. 
Uiteraard mag dit ook het net nieuw aangebrachte lid zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                FUN TO SHARE-SYSTEM®      
 

 

 

Huidig lid: 
Naam   :  

 
Achternaam  : 

 
Lidnummer  : 

 
 

Nieuw aangebracht lid: 
Naam   :  

 
Achternaam  : 

 
Handtekening : 

 
 

Gefeliciteerd! Geef hieronder aan wat je met je cadeau wil doen: 

o Ik wil drie maanden gratis sporten 
o Ik geef 3 maanden gratis sporten aan bovenstaand, door mij 

 aangebracht, nieuw lid. 
o Ik deel 3 maanden gratis sporten met bovenstaand, door mij 

 aangebracht, nieuw lid. Hierdoor sporten wij allebei 6 weken gratis. 
o Ik deel 3 maanden gratis sporten met de/ het volgende huidige lid/ leden: 

 (je mag hier je eigen naam invullen)   
  
Naam:  …………………………………..    
Achternaam: ……………………….. ………...    
Lidnummer:  ………………………………….. 
  
Naam:  …………………………………..    
Achternaam: ……………………….. ………...    
Lidnummer:  ………………………………….. 
  
Naam:  …………………………………..    
Achternaam: ……………………….. ………...    
Lidnummer:  ………………………………….. 

  
 NOOT: De gratis sportmaanden,worden in ons administratie systeem doorgeboekt achter de laatste 
  maand  waarvoor inmiddels betaald is. 

 
Datum: ……………………  Handtekening: …………………….. 
 
 

IN TE VULLEN DOOR ADMINISTRATIE DEN EDEL FUN TO BE FIT  
RC: LL: M: 


