
I N S C H R I J F F O R M U L I E R

Dhr.   * Mevr.   *       (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletter(-s)

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortenaam     (alleen indien getrouwd)

Tussenvoegsel

Datum inschrijving  (invullen door de leiding)

Geboortedatum Les nr.:

Geboorteplaats  

Nationaliteit NED.    anders, nl.: >>

BSN (sofinummer)

Wie betaald contributie Ikzelf *       een ander *  * (doorhalen wat niet van toepassing is)

Indien een ander betaald:

Zijn / haar naam

Rekeningnummer Iban NL  (banknummer altijd invullen)

Postcode    Huisnummer:   Toev.:

Straat

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer 06-

E-mail adres    (duidelijk vermelden)

Bij ondertekening van dit formulier geeft u toestemming om foto's van u (of uw kind) te 

gebruiken voor promotie doeleinden van de vereniging, zoals o.a. Facebook en onze website.

conform onze AVG verklaring.

(naam wordt niet vermeld, behalve als er een prijs behaald wordt met een wedstrijd)

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig: € 5,00

(betaling van inschrijfgeld geschiedt via incasso bij de eerste contributiebetaling)

Betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso aan begin van elk kwartaal.

Betaling van de bonds-contributie geschiedt via automatische incasso, gelijk met de contributie 

van het eerste kwartaal.

Bij leden beneden de 16 jaar worden ouder(s) respectievelijk voogd(en) verzocht dit formulier

mede te ondertekenen.

HANDTEKENING:

Inleveren bij de penningmeester (Keppelenkamp 29, Gameren) of afgeven bij de leidster.



MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

NAAM LID :

Ondergetekende: :

DE HEER / MEVROUW :

STRAATNAAM + HUISNUMMER :

POSTCODE + WOONPLAATS :

TELEFOONNUMMER :

REKENINGNR. (IBAN) :

MACHTIGT HIERBIJ SPORTVERENIGING DIO TE GAMEREN OM PER KWARTAAL 

BEDRAGEN TE DOEN AFSCHRIJVEN DIE VERSCHULDIGD ZIJN VANWEGE CONTRIBUTIE

VAN ZIJN/HAAR REKENING, IBAN NR : NL

(banknummer altijd invullen)

Bij leden beneden de 16 jaar worden ouder(s) respectievelijk voogd(en) verzocht dit formulier 

mede te ondertekenen.

Plaats en datum :

HANDTEKENING:

Mocht ik het niet eens zijn met de incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen

na afschrijving - zonder opgaaf van reden - bij mijn bank terug te vorderen.


