
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο/η υπογραφόμενος/η ____________________________ΌΝΌΜΑ ____________________________ΕΠΩΝΥΜΌ του ____________________________ΠΑΤΡΩΝΥΜΌ, 
κάτοικος ____________________________ΠΌΛΗ–ΝΌΜΌΣ, ____________________________ΌΔΌΣ_____________ΑΡΙΘΜΌΣ, ____________ΤΑΧ. ΚΩΔ., 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Δ.Α.Τ. ___________________ΑΡΙΘΜΌΣ ΔΕΛΤΙΌΥ ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ, 
Μέλος της HOLMES PLACΕ, δηλώνω με την παρούσα ότι ασκώ το δικαίωμα υπαναχώρησής από την από ___/___/___ σύμβασή μου 
με τη HOLMES PLACE, εντός της νομίμου προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της σύμβα-
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8.1. των Γενικών Όρων Ηλεκτρονικών Συνδρομών.
Για το σκοπό αυτό, αποδέχομαι να μου επιστραφεί το συνολικό ποσό που έχω καταβάλει κατά την εγγραφή μου στη Holmes Place, 
με πίστωση της πιστωτικής ή χρεωστικής μου κάρτας, με την οποία έκανα την αρχική πληρωμή, υπό τον όρο ότι δεν έχω κάνει καμία 
χρήση των παρεχόμενων από τη Holmes Place υπηρεσιών. Αποδέχομαι, επίσης, ότι εφόσον πριν από την άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης, έχω ξεκινήσει να κάνω χρήση των υπηρεσιών της Holmes Place, θα μου επιστραφεί το ποσό που αναλογεί στο 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία άσκησης του παρόντος δικαιώματος, μέχρι τη λήξη των 28 ημερών της Συνδρομής μου. 
Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα απωλέσω την ιδιότητα του μέλους της Holmes 
Place καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των Indoor ή/και Outdoor Clubs, και ότι, μετά την 
επιστροφή από τη Holmes Place, του ποσού που έχω καταβάλει, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, δεν θα έχω καμία άλλη 
απαίτηση από τη HOLMES PLACE από την ανωτέρω σύμβαση.

Ό/Η δηλών/ούσα
(Υπογραφή)



STATEMENT OF WITHDRAWAL

The undersigned  ____________________________NAME ____________________________SURNAME of ___________________________FATHER’S NAME, 
resident of ____________________________CITY-PREFECTURE, ____________________________STR._____________NUM. ,____________POST. CODE. , 
holder of the   ID Card num. ___________________ID CARD NUM. , Member of HOLMES PLACΕ, hereby state that I exercise my right of 
withdrawal from the agreement of ___/___/___ concluded with HOLMES PLACE, within the legal deadline of fourteen (14) days from the 
starting date of the agreement, in accordance with the provisions of article 8.1. of the General Terms for Online Subscriptions, and I do 
not longer wish to be a Member of HOLMES PLACE.
For this purpose, I accept a refund of the total amount paid upon registration at HOLMES PLACE, to my credit or debit card, which I 
used to make the initial payment, provided that I have not used any of the services of HOLMES PLACE. I also accept that in case, prior 
to the exercise of the right of withdrawal, I have started using any of services of HOLMES PLACE, I will be refunded with the amount 
corresponding to the period from the date of exercising this right until the expiration of my 28-day Subscription.
I acknowledge and accept that by exercising the right of withdrawal, I will lose my membership status of HOLMES PLACE, as well as 
the right to access and use the facilities and services of the Indoor and/or Outdoor Clubs, and that upon my refund of the amount paid, 
in accordance with the above, I will have no claims against HOLMES PLACE from the above agreement

(Signature)


