Inschrijfformulier
Voornaam: ………………………… …… Achternaam: ...........................................
Roepnaam:*…………………………….

Adres: ……………………………………….

Geb.datum: …………………………….

Postcode: ……………………………….….

Geb.plaats: ……………………………..

Woonplaats: ............................................

KBN-lidnr:* ..........................................

Mobiel: .....................................................

(* = indien van toepassing)

Telefoon: ………………………….………..
E-mail: ……………………………………...

schrijft zich hierbij in als (aspirant) lid van de Shotokan Karatevereniging Amstelveen en
accepteert hiermee de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en de
opzegtermijn van twee maanden.
Ondergetekende verklaart niemand anders dan zichzelf aansprakelijk voor eventueel letsel
of blessure die tijdens trainingen of wedstrijden zijn ontstaan.
Indien er sprake is van een (chronische) blessure, lichamelijke aandoeningen en/of
medicijngebruik waarvan de instructeur op de hoogte dient te zijn, geef dit dan voor aanvang
van training aan.
U kunt dan denken aan hart- of vaatproblemen, ademhalingsproblemen (astma), problemen
met rug, gewrichten of spieren, epilepsie, suikerziekte of dergelijke.
Geef ook aan hoe er gehandeld dient te worden indien nodig!

Het volledig ingevulde (ook achterzijde) en ondertekende inschrijfformulier binnen 1 maand
overhandigen aan één van de instructeurs of de penningmeester.

Plaats

Datum

Handtekening
(bij minderjarigen ouder of verzorger)

………………………….

….../..…./20…..

……………………………………

Op welke wijze ben je geattendeerd op Shotokan Karatevereniging Amstelveen?

-folder, flyer of poster

Vergeet niet om eventuele (gegevens)wijzigingen (adres, langdurige afwezigheid, fysieke problemen
etc) tijdig door te geven
Versie november 2014

Automatisch incasso-formulier voor contributiebetaling
Voor de betaling van de jaarlijkse contributie maakt de Shotokan Karatevereniging
Amstelveen gebruik van algemeen incassocontract.
Bij foutieve/incorrecte betaling wordt een storneringsperiode van 30 dagen gehanteerd.
Bij inschrijving als (aspirant)lid zal een eerste automatische betaling gedaan worden.
De hoogte van deze eerste betaling is afhankelijk van datum van inschrijving.
Hierna zullen volgende betalingen afgeschreven worden op de aangegeven momenten;
hierbij kunt u aangeven of u per heel of half seizoen wilt betalen (betaling in twee termijnen
heeft geen gevolgen voor de hoogte van het contributiebedrag).
Als het lid minderjarig is (= aspirant-lid), dan dient het formulier ingevuld te worden door
zijn/haar ouder of voogd. Zijn meerdere (aspirant)leden lid van dezelfde familie, dan zal
automatisch een korting van 10% verwerkt worden in de contributie.
Indien men er voor kiest om in één termijn te betalen, dan betaalt u in september voor het
volledige komende seizoen. Indien u er voor kiest om in twee termijnen te betalen, dan
betaalt u de helft van de contributie in september en de andere helft in februari.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren.
Bij het stopzetten van het lidmaatschap wordt er rekening gehouden met een opzegtermijn
van twee maanden.
Naam van (aspirant)lid: …………………………………….………………………………………….
Indien minderjarig: naam ouder/voogd:…..………..………………………………………………..
Adres (straat, postcode, woonplaats):
…………………………………………...……………………………………………………………….
Ik betaal tot wederopzegging mijn jaarlijkse contributie automatisch en machtig de Shotokan
Karatevereniging Amstelveen om deze contributie af te schrijven van mijn rekeningnummer.

IBAN-nummer: | ___ | ___ | ______ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ |

Ik kies ervoor de contributie te voldoen (aankruisen wat van toepassing is):
In één termijn (begin september)
In twee termijnen (begin september en begin februari)

Plaats

Datum

Handtekening
(bij minderjarigen ouder of verzorger)

………………………….

….../..…./20…….

…………………………………….
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