INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende schrijft zich in als: (invullen wat van toepassing is)

Lid 1:
Voornaam:………………………………………………………………………………………………................................
Achternaam:………………………………………………………………………………………….…………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….……………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode:…………………………………. Woonplaats:…………….………………………………………………………
Telefoon vast:…..………………………........................................................................................................................
Telefoon mobiel:…………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:….…………………………………………… ……………………………………………………………………..
Soort lidmaatschap: Hoofdlid / Studentlid*
Aanvullende opties: Gebruik surfmaterialen / surflessen (10 t/m 15 jaar) / … x ligplaats in plankenberging / sleutel kleedkamers /
sleutel plankenberging*

Lid 2:
Voornaam:………………………………………………………………………………………………................................
Achternaam:………………………………………………………………………………………….…………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….……………………..
E-mailadres:….…………………………………………… ……………………………………………………………………..
Soort lidmaatschap Medelid / Aspirantlid / Studentlid
Aanvullende opties: Gebruik surfmaterialen / surflessen (10 t/m 15 jaar) / … x ligplaats in plankenberging*

Lid 3:
Voornaam:………………………………………………………………………………………………................................
Achternaam:………………………………………………………………………………………….…………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….……………………..
E-mailadres:….…………………………………………… ……………………………………………………………………..
Soort lidmaatschap Medelid / Aspirantlid / Studentlid*
Aanvullende opties: Gebruik surfmaterialen / surflessen (10 t/m 15 jaar) / … x ligplaats in plankenberging*

Lid 4:
Voornaam:………………………………………………………………………………………………................................
Achternaam:………………………………………………………………………………………….…………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………….……………………..
E-mailadres:….…………………………………………… ……………………………………………………………………..
Soort lidmaatschap Medelid / Aspirantlid / Studentlid*
Aanvullende opties: Gebruik surfmaterialen / surflessen (10 t/m 15 jaar) / … x ligplaats in plankenberging*
*Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Dit formulier kunt u mailen naar de ledenadministratie: wscbbadmin@gmail.com. Na ontvangst stuurt de
ledenadministratie u de factuur en wordt het bedrag automatisch geïncasseerd.
Als de betaling bij ons binnen is kunt u de pasjes bij de receptie van Speelland Beekse Bergen afhalen, waarna u gerechtigd bent
van onze accommodatie gebruik te maken.
Ondergetekende verklaart dat bovengenoemd lid/leden beschikt/beschikken over de nodige zwemervaring en zal het
bestuur van Windsurfclub Beekse Bergen niet aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel ontstaan
tijdens het verblijf in en om de plas.

Datum:

………………………………

Naam:

……………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………

Doorlopende machtiging SEPA
Gegevens incassant:
Windsurfclub Beekse Bergen
Beekse Bergen 1
5081 NJ HILVARENBEEK
ID nummer: NL96ZZZ402583440000
Namen gezinsleden:
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. ………………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Windsurfclub Beekse Bergen om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
wegens de jaarlijkse contributie van uw lidmaatschap bij Windsurfclub Beekse Bergen overeenkomstig
de opdracht van Windsurfclub Beekse Bergen.
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.
Als machtigingskenmerk hanteert Windsurfclub Beekse Bergen uw lidmaatschapsnummer.
De jaarlijkse incasso vindt jaarlijks plaats rond 15 maart. Bij nieuwe leden vindt de eerste incasso plaats
bij aanvang lidmaatschap en vervolgens jaarlijks rond 15 maart.
Mutaties van uw lidmaatschap bij Windsurfclub Beekse Bergen dienen voor 1 maart van het lopende jaar
binnen te zijn. Hierna wordt het huidige lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Indien het lid van Windsurfclub Beekse Bergen minderjarig is, dan moet dit formulier ingevuld worden
door een ouder/verzorger.
Naam en voorletters

………………………………………………………………

Straatnaam en huisnummer

………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

………………………………………………………………

E-mailadres

………………………………………………………………

IBAN-nummer

………………………………………………………………

Tenaamstelling IBAN-nr.

………………………………………………………………

Plaats en datum

………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………

Gelieve dit formulier in te scannen of een scherpe foto maken met je smartphone en mailen naar
wscbbadmin@gmail.com.
Je kunt dit formulier ook per post in een gefrankeerde envelop sturen naar:
Windsurfclub Beekse Bergen
Postbus 4266, 5044 JG TILBURG

