INSCHRIJFFORMULIER OMNI OEVERZWALUWEN.
Afdeling tennis.
Persoonsgegevens:
Voorletters:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Geboortedatum:
Telefoonnummer vast:
E-mail:

Voornaam:

Achternaam:

Woonplaats:
Man / Vrouw *
Telefoonnummer mobiel:

Legitimatiegegevens: (kopie legitimatie meezenden met dit formulier)
Soort:
Nummer:
Aanmelddatum:

Ik schrijf mij hierbij

IN / UIT

voor het volgende lidmaatschap.*

Lidmaatschap per jaar
Tevens geef ik aan reeds lid te zijn van
Ingangsdatum lidmaatschap: *

Tennis
Gymnastiek / Voetbal / Volleybal

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december van een kalenderjaar, maar verloopt per kwartaal. Op ieder
moment kan men zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging. De betaling geschiedt via automatische
incasso en wordt van uw rekening afgeschreven rond de 22e in de 1e maand van het kwartaal.
Doorlopende SEPA machtiging:
IBAN-nummer: NL68RABO0333505492
Incassant-ID: NL55ZZZ400014730000 ten name van: Oeverzwaluwen Tennis
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
-Tennisvereniging Oeverzwaluwen om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens uw lidmaatschap bij Tennisvereniging Oeverzwaluwen ten laste van uw
IBAN bankrekeningnummer
-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.
Plaats:
Handtekening:

Indien het lid minderjarig is (tot 18 jaar), door ouder/verzorger laten
tekenen)

Datum:
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de
sportvereniging Oeverzwaluwen gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden beschikbaar gesteld, hierbij
verwijzen we naar onze naar privacyverklaring op de website: www.oeverzwaluwen.nl
Tevens stemt u in met het periodiek ontvangen van de nieuwsbrief en met het publiceren van foto's voor op onze website en in onze nieuwsbrief,
waarop u wellicht voorkomt tijdens activiteiten van onze vereniging.

* Doorhalen wat niet van toepassing is

