BC ShuttLEQ
Secretaris: W.P. Pols
Poolcirkel 1
2931-PK Krimpen aan de Lek
Tel:0180-851531
Email: secretaris@shuttlek.nl
www.shuttlek.nl

Rabobank : NL11RABO.033.38.02.756
Kamer van Koophandel :
40343377

Inschrijfformulier
Naam:

……………………………

Geslacht:

………………………………

Voornamen:

……………………………

Roepnaam:

………………………………

Adres:

……………………………

Geboortedatum:

………………………………

Postcode:

……………………………

Woonplaats:

………………………………

Tel:

……………………………

E-mailadres:

………………………………

Termijnbetaling alleen per automatische incasso 2x per jaar
2017-2018

Jaarcontributie

(afschrijving:
september en februari)

Inschrijfgeld
(éénmalig)

Senior Competitie

€ 195,00

€ 97,50

€ 7,00

Senior Recreant

€ 160,00

€ 80,00

€ 7,00

Junioren 7 t/m 11

€ 130,00

€ 65,00

€ 7,00

Junioren 12 t/m 17

€ 160,00

€ 80,00

€ 7,00

Veren shuttles competitiespelers

€ 30,00

Attentie:
* Vul ook het machtigingsformulier in, dat ook terug te vinden is op de website.
Het lidmaatschap loopt van 01 augustus tot 31 juli het jaar daarop. U gaat een lidmaatschap aan voor 1 seizoen en wordt telkens stilzwijgend
verlengd.
Opzeggen: U kunt opzeggen tot 1 maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, n.l tot 30 juni. Dit opzeggen moet schriftelijk of per e-mail
gebeuren naar de secretaris, waarna u van de secretaris een bevestiging ontvangt.

Handtekening

:

Indien minderjarig, tevens handtekening ouder / verzorger :

Datum:

_____________________________

 Voor iedereen van 18 jaar en ouder: Lever dit formulier tezamen in met een pasfoto voor uw spelerskaartje.
Bedankt voor uw lidmaatschap!

BC ShuttLEQ
Secretaris: W.P. Pols

Rabobank : NL11RABO.033.38.02.756
Kamer van Koophandel :
40343377

Poolcirkel 1
2931-PK Krimpen aan de Lek
Tel:0180-851531
Email: secretaris@shuttlek.nl
www.shuttlek.nl

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
BC Shuttlek om van zijn/haar bank-/gironummer bedragen af te schrijven wegens verschuldigde
contributie(s) per half jaar:
Van (Iban) rekeningnummer:…………………………….…………………………............................
Naam lid : .……………………………………………………………………...........................................
Naam rekeninghouder: …………………………………………………….......................................
Adres : .………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/woonplaats: ….……………………………………………………….................................
Na ondertekening s.v.p. inleveren bij of toesturen aan de secretaris
Handtekening rekeninghouder:
……………………………………………………
Datum:
……………………………………………………
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 8 weken de tijd om uw
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

