Formulier getekend
opsturen naar:

Inscannen mag ook, verstuur naar:
aquapoldro.triathlon.secr@gmail.com

Andries Langendijk
Gruttersdreef 511
7328 DT Apeldoorn

Ondergetekende:
.......................................................
.......................................................

Achternaam:

E-mail adres:
Geb. datum:

Voorletter(s):
Tussenvoegsel:

.............................
.............................

.......................................................................................................................
.............................
Woonplaats:
...............................................
.............................
.......................................................................................................................
.............................
Geslacht:
M / V*

meldt zich hierbij aan als: (1 optie aankruisen)
 Triathlonlid (zwemmend lid): € 38,50 contributiegeld per jaar + € 50,50 badgeld per kwartaal**.
 Triathlon jeugdlid (zwemmend lid), tot 16 jaar: € 38,- contributiegeld per jaar + € 43,00 badgeld
per kwartaal**.
 Duathlonlid, alleen lopen en fietsen (niet zwemmend lid): € 38,50 contributiegeld per jaar
Hierbij komen altijd €4,50 eenmalige inschrijfkosten.
van zwemvereniging 'Aquapoldro' afdeling Triathlon: (1 optie aankruisen, NTB lidmaatschap is verplicht)






NTB Lidmaatschap zonder licentie: € 35,- per jaar
NTB Lidmaatschap met licentie: € 35 + € 25 = € 60,- per jaar
NTB Lidmaatschap met licentie jeugd: € 25
,Licentie loopt via een andere vereniging, namelijk: ........................................
Lic. nr.: …………………….............

Ondergetekende aanvaardt alle aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden rechten en
plichten waaronder die vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij heeft hiervan
kennis genomen via de website www.aquapoldro.nl of heeft een kopie ontvangen.
SEPA-incasso: Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Aquapoldro om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Aquapoldro (automatische incasso is verplicht).Ons incassant ID
is NL20ZZZ401045570000.
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.
IBAN-nummer:…………………………………………........BIC..........................................................
Ten name van: ……………………………………………….Woonplaats: ........................................
Teken voor akkoord (Indien bovengenoemde minderjarig is dient de wettelijke vertegenwoordiger te tekenen
voor akkoord):
Handtekening:

......................................................

Naam:

......................................................

Datum:

......................................................

N.B.: Opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie en wel tenminste 1 maand
voor het verstrijken van het laatste kwartaal. Voorbeeld: lidmaatschap beëindigen per 01 juli houdt in schriftelijk opzeggen voor 31 mei.
De opzegging wordt schriftelijk door de ledenadministratie bevestigd. Indien een opzegging NIET bij de Ledenadministratie is ontvangen,
wordt deze als niet verzonden beschouwd.
* Doorstrepen wat niet van toepassing is
** Badgelden zijn alleen van toepassing voor zwemmende leden.

