Badmintonclub Gorredijk
Secretariaat
Spaltenbrêge 16
8407 EP TERWISPEL
e-mail : info@badmintonclubgorredijk.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam

: ...............................................................................

Roepnaam

: .....................................

Adres

: ...............................................................................

Postcode en woonplaats

: ...............................................................................

Telefoonnummers

: Mobiel ...........................

Thuis: ............................

Bij calamiteit bellen naar

: Tel:...............................

partner / familie / ...........

E-mail adres

: ...............................................................................

Geboortedatum

: .....................................

Voorletter(s): .................

man / vrouw

Contributie vanaf 2016 per automatische incasso
☐ Lidmaatschap
€ 35,00 / kwartaal (€ 140,00 per jaar)
☐ Zomerlidmaatschap
€ 35,00 voor maand mei, juni en juli tot zomerstop
☐ Gastspeler
€ 3,50 per avond (maximaal 5 x per seizoen)
Voorwaarden










Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 7,50
Het seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar.
Als u lid wordt van de vereniging verplicht u zich voor een kwartaal.
Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk/e-mail te geschieden, één maand
vóór aanvang van het volgende kwartaal, bij de ledenadministratie/secreatariaat van de
vereniging. Opzegging gedurende het kwartaal ontslaat u niet tot betaling van contributie
gedurende het lopende kwartaal.
E-mail: info@badmintonclubgorredijk.nl.
Leden onder de 18 jaar dienen dit formulier door één van de ouders/verzorgers mede te laten
ondertekenen.
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor verenigings-gerelateerde activiteiten
gebruikt.
De contributie wordt automatisch geïncasseerd.

Doorlopende automatische incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub Gorredijk om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens Contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonclub Gorredijk.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
: ...........................................
Adres
: ...........................................
Postcode/woonplaats: ..........................................
Land
: Nederland ............................
Rekeningnummer[IBAN] :.....................................
Datum ..................... Plaats .................................. Handtekening ...................

