AANMELDINGSFORMULIER TTV “DUINTREFFERS”.

Naam

:……………………………………………………………

Geboortedatum

:……………………………………………………………

Adres

:……………………………………………………………

Postcode/woonplaats :……………………………………………………………
Man / vrouw

:…………………………………………………………...

Telefoonnummer

:……………………………………………………………

Email

:……………………………………………………………

Aard van het lidmaatschap:
De contributie bedraagt voor:
Een jeugdlid t/m 12 jaar
Een jeugdlid 13 t/m 17 jaar
Een seniorlid

Recreatielid O
euro

Competitielid O
euro

O
O
O

O
O
O

64,50
75,50
113,50

88,50
99,50
144,50

Ingeval van automatische incasso wordt op deze tarieven een korting gegeven van euro 2,50.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de betaalde contributie.
Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij de secretaris of penningmeester.
Ondergetekende aanvaardt alle rechten en plichten die uit het lidmaatschap voortvloeien, zoals
o.a. het betalen van de contributie voor het gehele jaar.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u TTV Duintreffers toestemming:
- uw gegevens en/of de gegevens van het aangemelde minderjarige lid te beheren zoals
omschreven in ons Privacy statement.
- u via de mail te mogen informeren omtrent verenigingsnieuws.
- foto's te mogen publiceren uitsluitend in het kader van onze verenigingsactiviteiten.
Dit is vooral van belang als u een minderjarig lid aanmeldt.
Voor ons privacy statement verwijzen wij u naar onze website www.duintreffers.nl
Datum:………………………………
Handtekening voor het lidmaatschap:………………………………
(indien het lid minderjarig is, is de handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger vereist)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machtiging automatische incasso:
Indien u TTV Duintreffers machtigt het bedrag van uw rekening af te schrijven vul dan het
doorlopende machtigingsformulier in.

Doorlopende machtiging

SEPA

Tafeltennisvereniging Duintreffers
Speelzaal : Nieuwedam 5, 1871 BL Schoorl

 072-5093937

Incassant ID: nl51zzz406343090000
Kenmerk machtiging: Duintreffers bondsnummer:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:
A:
aan TTV Duintreffers doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven ivm door u te betalen contributie.
B:
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van TTV Duintreffers.
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

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

Rekeningnummer IBAN: ..........................................................
Bank Identificatie (BIC): ........................................

(geen verplicht veld bij NL IBAN)

Plaats en datum: ....................................................................
Handtekening:

Sepa (Single Euro Payments Area)

