Inschrijfformulier

Algemene informatie
Naam ouder
(bij jeugdleden tot 18 jaar)

Voornaam lid
Achternaam lid
Geslacht
Geboortedatum

M/V
-

-

Geboorteplaats

Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer
E-mailadres

Lidmaatschap
Sport
Inschrijfdatum

-

-

Dag en tijd
Lidnr. (vult vereniging in)
Het komt voor dat wij tijdens de trainingen, wedstrijden en/of andere bijeenkomsten foto- en/of
filmmateriaal maken. Dit materiaal maken wij alleen ten behoeve van publicatiedoeleinden voor op onze
website, ons facebook-account of andere nieuwsuitingen. Natuurlijk gaan wij zeer zorgvuldig om met
deze gegevens. Daarbij worden, naast eventueel de naam, geen persoonsgegevens van onze leden
vrijgegeven. Afwijkingen hierop worden vooraf met u overlegd.
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van foto- en/of filmmateriaal waar u (of uw kind) op staat dan
verzoeken wij u dit tijdig kenbaar te maken bij de hoofdtrainer zodat wij hier rekening mee kunnen
houden.

Ondertekening
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik dat bovenstaande gegevens juist zijn en
dat ik de informatie van de Budo-Vereniging Elst te hebben ontvangen en begrepen (Formulier:
Informatie Lidmaatschap) en akkoord te gaan met de voorwaarden hierin genoemd.
Plaats en datum

Handtekening

Doorlopende SEPA-machtiging

Gegevens incassant
Naam

Budo-Vereniging Elst

Adres

Valburgseweg 58

Postcode / plaats

6661 EW Elst (GLD)

Land

Nederland

Incassant-id

NL46ZZZ401198310000

Kenmerk machtiging
(uniek nummer)*

NL46ZZZ401198310000

* Dit is een uniek nummer per lid. Het nummer bestaat uit incassant-id, gevolgd door 2 letters van de
discipline (JU, TA of KE) en vervolgens het lidnummer. De Budo-Vereniging Elst vult dit kenmerk in.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
1. Budo-Vereniging Elst om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven en
2. Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst de
opdracht van Budo-Vereniging Elst.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam en voorletters
Adres
Postcode / plaats
Land
IBAN (rekeningnummer)
BIC
Contributie per kwartaal

Plaats en datum

Handtekening

