
HOZO Servicepas 

 
 
Vindt u het leuk om gezellig onder de mensen te zijn? Neem dan een abonnement op de HOZO 
Servicepas. Met deze pas heeft u toegang tot allerlei leuke activiteiten en kortingen. Ook kunt u 
gratis bij ons een kopje koffie komen drinken en ontvangt u de nieuwsbrief. 
 
Voor de activiteiten hoeft u zich niet vooraf aan te melden, tenzij dat uitdrukkelijk staat 
vermeld. Aan sommige activiteiten kunnen extra kosten verbonden zijn. Deze kosten kunt u 
betalen op locatie op de dag zelf. 
 

Middels onderstaand formulier kunt u zich direct inschrijven 

voor een lidmaatschap. Hiermee verleent u HOZO 

toestemming de verschuldigde kosten van het lidmaatschap, 

zijnde € 5,65* per maand, tot wederopzegging van het 

genoemde rekeningnummer af te schrijven. 

 

Indien u zich samen met uw partner inschrijft, verzoeken wij 

u tevens de gegevens van uw partner in te vullen. Uw 

partner betaalt voor het lidmaatschap slechts € 2,55* per 

maand.  

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de receptie van Bloemswaard. 

* prijspeil 2022 
 
 
 

 
_ 

Inschrijfformulier HOZO Servicepas 
 

 

De heer/mevrouw  ………………………………………………………………………………… 

 

Adres     …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Postcode + woonplaats …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

E-mailadres    …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Geboortedatum  …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

BSN     …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

IBAN (bank/giro)  …………………………………………………………………………………………..………………. 

 

Ingangsdatum   ………………………  Handtekening: 
(in te vullen door HOZO) 

 

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



 

--- Begripsomschrijvingen --- 

 

Contributie 

De door de cliënt verschuldigde abonnementsgelden voor de HOZO Servicepas, welk bedrag maandelijks via 

automatische incasso door HOZO wordt geïncasseerd. 

 

HOZO Servicepas 

De pas die de cliënt - tegen voldoening van een contributie – toegang geeft tot diverse voordelen, deelname aan een 

gevarieerd aanbod aan activiteiten, uitjes en cursussen en gebruik van verschillende services en faciliteiten van 

HOZO. 

 

--- Lidmaatschap --- 

 

Artikel 1 Inhoud 

Het lidmaatschap geeft de cliënt - tegen voldoening van een maandelijkse contributie - toegang tot een divers aanbod 

aan activiteiten, uitjes, cursussen en kortingsregelingen en tot het gebruik van verschillende services en faciliteiten 

van HOZO. Voor bepaalde activiteiten, uitjes en cursussen kan een extra eigen bijdrage worden gevraagd. De cliënt 

wordt hierover vooraf geïnformeerd. Tevens ontvangt de cliënt zes keer per jaar de nieuwsbrief van HOZO. 

 

Artikel 2 Ingangsdatum en duur 

Het lidmaatschap wordt aangegaan met ingang van de datum vermeld op het inschrijfformulier en voor onbepaalde 

tijd, maar tenminste voor de duur van één jaar. 

 

Artikel 3 Wijzigingen 

HOZO is te allen tijde gerechtigd de inhoud van het lidmaatschap te wijzigen. Over wijziging van de contributie - 

behoudens in geval van de jaarlijkse indexatie - wordt de cliënt vooraf schriftelijk geïnformeerd. 

 

Artikel 4 Einde en beëindiging 

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door opzegging door of namens de cliënt, dan wel door HOZO. Bij opzegging 

dient de servicepas te worden ingeleverd, bij gebreke waarvan € 5,00 administratiekosten in rekening wordt gebracht. 

De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand.  

 
  

 


