Inschrijfformulier Judovereniging Angeren
Hierbij meld ik onderstaand kind aan om deel te nemen aan de judotrainingen van judovereniging Angeren.
Betaling vindt plaats via automatisch incasso en de contributie bedraagt €35,- per kwartaal (1x per week trainen) of
€52,50 (2x per week trainen). Incasso vindt plaats rond de 1e dag van de 1e maand van het betreffende kwartaal
(januari, april, juli, oktober).
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie van de vereniging.
Graag verwijzen wij u verder naar het huishoudelijk reglement welke op onze website te vinden is.
Datum inschrijving
Voor- en achternaam kind
Voor- en achternaam
ouder(s)/verzorger(s)
Geboortedatum kind
Straatnaam en
huisnummer
Postcode en plaats
Mobiel nummer
Zonder tegenbericht wordt dit nummer gebruikt voor de WhatsApp-groep van Judovereniging Angeren.
Informatie betreffende de trainingen of vereniging wordt via deze whatsapp groep gedeeld.

Optioneel
2de telefoonnummer
E-mail adres
Bijzonderheden:


Ja, ik geef toestemming voor het maken en gebruiken van foto-en/of videomateriaal.
Tijdens de judolessen of andere activiteiten worden mogelijk foto’s/filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor
publicatie op onze website / social media, promotionele activiteiten van de vereniging, in groepscorrespondentie of interne
vertoning. Wij vragen eenmalig toestemming hiervoor. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.



Nee, ik geef géén toestemming en stuur een foto mee met dit formulier zodat mijn kind eruit gehaald
kan worden bij het foto/videomateriaal.

Voorkeur deelname
groep iov met trainer:

Maandag
18.00-19.00 uur

Maandag
19.00-20.00 uur

Woensdag
18.00-19.00 uur

Woensdag
19.00-20.00 uur

Ik verklaar akkoord te gaan met deelname en het betalen van de contributie.
Datum:

Kamer van koophandel nr. 40145284
www.judo-angeren.nl

Handtekening:

Judovereniging Angeren NL06 RABO 0102.9086.05
info@judo-angeren.nl

Inschrijfformulier Judovereniging Angeren
Doorlopende machtiging
S€PA
Incassant:
Naam
Adres
Postcode
Land
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Judovereniging Angeren
p/a Beukenstraat 23
6851 HH
Plaats
Huissen
Nederland
NL75ZZZ401452840000
Wordt voor de eerste incasso apart verstrekt aan lid
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Judovereniging Angeren 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 Judovereniging Angeren.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incasso vindt plaats rond:

1 januari / 1 april / 1 juli / 1 oktober

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land
IBAN-nummer
BIC*

Plaats en datum

Handtekening

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN
Het ingevulde formulier samen met het inschrijfformulier retourneren:
Per email: info@judo-angeren.nl of inleveren bij de trainers

Kamer van koophandel nr. 40145284
www.judo-angeren.nl

Judovereniging Angeren NL06 RABO 0102.9086.05
info@judo-angeren.nl

