INSCHRIJFFORMULIER SUPERSPETTERS
Hierbij meld ik mij aan als lid van Zwemvereniging Patrick voor de Superspetters zwemles
VOORLETTERS

………………………..

ROEPNAAM ………………………………….

ACHTERNAAM

……………………………………………………………………………………..

GEBOORTEDATUM

…………………………

GEBOORTEPLAATS ………………………..

GESLACHT

MAN / VROUW

NATIONALITEIT ….………………….……….

NAAM VADER

………………………………………………………………………….………….

NAAM MOEDER

……………………………………………………………………….…………….

ADRES

……………………………………………………………………….…………….

POSTCODE

………………………………………………………………….………………….

WOONPLAATS

……………………………………………………….…………………………….

TELEFOON

……………………………………………………….…………………………….

TELEFOON MOBIEL

……………………………………………………….…………………………….

E-MAILADRES

……………………………………………………….…………………………….

E-MAILADRES OUDERS

…………………………………………………….……………………………….

REKENINGNUMMER

……………………………………………….….……..(volledig IBAN nummer)

IK HEB DE VOLGENDE ZWEMDIPLOMA’S

…………………………….……………………………...

SUPERSPETTERSPAKKET

ROSE / BLAUW

MAAT VAN DE VOETEN

……………….………………. (nodig voor gebruik van zoomers tijdens les)

Ik heb geen / wel bezwaar tegen het maken van foto’s of filmopnamen tijdens activiteiten,
wedstrijden, prijsuitreikingen e.d. voor promotie doeleinden of plaatsing op de website.

Door ondertekening ga ik akkoord met de bijgevoegde voorwaarden (volgende pagina).

HANDTEKENING OUDER

…………………………………………………………………………………….
April 2019

secretariaat@zvpatrick.nl

www.zvpatrick.nl

Voorwaarden voor lidmaatschap van Zwemvereniging Patrick

1. Als lid van Zwemvereniging Patrick bent u automatisch lid van de Koninklijke Nederlandse
Zwembond (KNZB). Door ondertekening van uw lidmaatschap van Zwemvereniging Patrick
aanvaardt u tevens de rechten en plichten die het lidmaatschap van de KNZB met zich meebrengt.
2. Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 december van het jaar.
Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend, telkens voor de duur van 1 jaar verlengd.
3. Het lidmaatschap loopt telkens een heel kalenderjaar en kan alleen schriftelijk beëindigd worden.
Een afmelding moet voor 1 november aan het bestuur schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt zijn.
Bij niet tijdig afmelden bedragen de extra kosten € 40,- i.v.m. kosten KNZB.
4. Nuttige informatie, die nodig is voor het goed opvangen en begeleiden van u als nieuw lid, zal door
u of uw verzorgers schriftelijk doorgegeven worden aan de train(st)er.
5. Bij aanmelding bent u eenmalig een bedrag van € 20,- verschuldigd. Dit zijn de kosten van het
Superspetters startpakket en het inschrijfgeld
6. Na aanmelding wordt de contributie vanaf de aanmeldingsdatum (startdatum) in rekening gebracht
en geïncasseerd.
7. Om de kosten te drukken werken wij met een automatische incasso. Daarom verzoeken wij u het
bijgevoegd machtigingsformulier tot automatische incasso in te vullen en samen met het
inschrijfformulier in te leveren.
De eerste betaling bestaat uit het startpakket, inschrijfgeld en de verschuldigde contributie.
8. Voor alle leden gelden de gedragsregels zoals vermeld op onze website.
9. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u op de hoogte te zijn van het privacy beleid
van ZV Patrick en dit gelezen te hebben op www.zvpatrick.nl. Tevens verklaart u deze regels ook te
hebben begrepen.
10. Voor meer informatie over de vereniging zie de site www.zvpatrick.nl.
11. Voor meer informatie over de superspetters zwemles zie www.superspetters.nl.

Zwemvereniging Patrick werkt met een contributie per kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).
Hieronder staan de contributies zoals die gelden vanaf 1 juli 2019.
De eerste contributie wordt berekend vanaf de datum van inschrijving tot en met 30 juni of 31 december.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden hanteren we het innen van de contributie per incasso.
Daarom het verzoek om bijgevoegd machtigingsformulier samen met het inschrijfformulier in te leveren.

De contributie van uw lidmaatschap incasseren we in 2 termijnen (januari en juli).

Het lidnummer wordt door ons later ingevuld.

Contributie per jaar per 1 juli 2019
Betaling in 2 termijnen

Superspetters zwemles

€

230,- (€ 19,20 per maand)

Superspetters startpakket (inclusief inschrijfgeld

€

20,-

De contributie is inclusief de kosten van de KNZB.

(eenmalig)

EUROPESE INCASSO MACHTIGING
Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u toestemming aan Zwemvereniging Patrick een
opdracht in te sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en geeft u toestemming aan uw bank om
uw rekening te debiteren conform de opdracht van Zwemvereniging Patrick. U heeft ondermeer het recht
op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een verzoek tot
terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd
gedebiteerd.

Ondergetekende verleent tot wederopzegging toestemming aan:
Naam incassant:
Adres incassant:
Incassant ID:
Bank incassant:
Kenmerk:

Zwemvereniging Patrick
p/a Gestraatje 1 A, 6065 AB Montfort
NL 45 ZZZ 401768690000
NL 77 INGB 0005 5826 33
Contributie Superspetters

Om alle kosten verbonden aan het lidmaatschap van:
Naam lid

………………………………………………………………………….……………

Lidnummer:

......................................................... (wordt door ledenadministratie ingevuld)

Incasso zal plaatsvinden:
 In de maanden januari en juli

Naam rekeninghouder:

……………………………………………..……………………………....

Adres:

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

Postcode:

……………………… Woonplaats ……………..……….…………….

Rekeningnummer:

……………………………………..….……… (volledig IBAN nummer)

Datum:

……………………………………

Handtekening: …………..……………………..

Invullen, ondertekenen en terugsturen naar Zwemvereniging Patrick. Bij voorkeur inleveren samen met het
inschrijfformulier.
Bij automatische incasso dient u zorg te dragen voor voldoende saldo op uw rekening.

