Aanmeldingsformulier voor lidmaatschap en SEPA-machtiging:
Gegevens
Voornaam
Achternaam
Straat en nummer
Postcode
Telefoonnummer
Emailadres
Rekeningnummer (IBAN)

......................................................................
man/vrouw *
......................................................................
......................................................................
..............................................
Woonplaats
..............................................
..............................................
Geboortedatum ..............................................
......................................................................

Naam rekeninghouder

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

In bezit van:

N

L

Boot: Ja/Nee*
Aantal boten: .........
Type boot: K1 / K2 / Toerboot / meerpersoons /Canadees *

Verzoekt hiermee te worden toegelaten als lid van : Kanovereniging De Geuzen met ingang van datum : …./…./……
En heeft wel geen/wel* bezwaar tegen het feit, dat er foto's worden afgebeeld van hem/haar op onze internetsite
www.kvdegeuzen.nl.
Leden zijn gehouden aan de statuten en het huishoudelijk reglement, die ter inzage liggen in het botenhuis en op de
website staan vermeld. Deelneming aan trainingen/ wedstrijden/ toertochten is geheel voor eigen risico.
Door middel van dit lidmaatschap verplicht hij/zij zich tot wederopzegging de verschuldigde contributie + plus
inschrijfgeld en botenliggeld/vergoeding verenigingsboten te voldoen. U ontvangt hiervoor een rekening van onze
penningmeester, die automatisch naar uw emailadres wordt verzonden.
NB.: Bij deelname aan wedstrijden zijn ook wedstrijdlicentiekosten verschuldigd, rechtstreeks aan het Watersportverbond.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari, bij aanmelding als lid in het lopende jaar, worden de kosten voor het
lidmaatschap naar rato berekend. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 30 dagen voor 1
januari gericht aan de penningmeester.
Bij minderjarigheid dient een van de ouders of verzorgers te ondertekenen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KV De Geuzen doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de hieronder genoemde redenen en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KV De Geuzen.
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.
Redenen:
Lidmaatschapsgeld per kwartaal
e
Botenliggeld (indien van toepassing) in het 2 kwartaal
e
Huur verenigingsboot (indien van toepassing) in het 3 kwartaal
Inschrijvingsgeld (eenmalig bij aanvang)

Handtekening

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

Plaats en datum ondertekening ................................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Naam Incassant:
Adres Incassant:
Incassant ID:

KV De Geuzen
Geuzenpad 1
NL68ZZZ406172030000

Land Incassant:
Postcode en woonplaats Incassant:

Kenmerk machtiging/lidmaatschapsnummer: G00……
(dit kenmerk wordt ingevuld door de penningmeester en verschijnt ook op de factuur)

Nederland
1504 NZ Zaandam

