Inschrijfformulier
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

M/V

Straat:

Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:

Mobiel: 06 -

Geboortedatum:
E-mailadres:

(e-mail ouder:)

Belangrijk voor digitale nieuwsbrief; bij junior ook graag e-mailadres ouder toevoegen

Speelsterkte:

onbekend / 9 / 8 / 7 / 6 / 5 / 4

(omcirkel je speelsterkte indien bekend)

Maakt gebruik van ‘Gezinskorting’
ja/nee
Zo ja, samen met: ....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Kennismakingsaanbod Tennistraining – 5 lessen incl. lidmaatschap a €99
ja/nee
Kennismakingsaanbod Tennistraining – 16 lessen incl. lidmaatschap a €119/€199
ja/nee
Nieuwe leden jonger dan 16 jaar, laten dit formulier ondertekenen door ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.
Handtekening:

Datum:

Belangrijk: wil je met dit formulier tevens een originele pasfoto voor de KNLTB-pas (spelerskaart)
meesturen. Deze pas gebruik je om af te hangen en de deur van de kleedkamers (EHBO, wc) te openen.
Informatie over de contributie en lidmaatschap zie: http://www.tvbergendal.nl

Nieuwe leden betalen verplicht via automatische incasso hun contributie. Vul daarvoor op de volgende
pagina het formulier Doorlopende SEPA machtiging in.
Maak je gebruik van het kennismakingsaanbod mét tennistraining, dan zal het gehele bedrag (€99 of
€119/€199) geïncasseerd worden door de tennisschool, er volgt geen nota voor de contributie.
Na afloop van het kennismakingsaanbod zal de contributie het eerstvolgende jaar automatisch door de
tennisvereniging geïncasseerd worden. ‘Kennismakingsleden’ vullen daarom óók het formulier Doorlopende
SEPA machtiging in – zie volgende pagina.
In te vullen door de ledenadministratie:
Ontvangen dd.: ............................................................
Machtiging ingevuld:
ja / nee
Pasfoto:
ja / nee
Lidnummer: .................................................................. KNLTB-nummer: ........................................................

Molenbosweg 10 , 6571 BA Berg en Dal
www.tvbergendal.nl

' Clubhuis 024 6842855
email: info@tvbergendal.nl

Doorlopende SEPA-machtiging
Naam incassant

Tennisvereniging Berg en Dal

Adres incassant

Molenbosweg 10

Postcode incassant

6571 BA

Land incassant*

Woonplaats incassant

Berg en Dal

Incassant ID

NL13ZZZ401442440000

Kenmerk machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
Tennisvereniging Berg en Dal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven wegens contributie en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Tennisvereniging Berg en Dal.
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

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Land*
Rekeningnummer [IBAN]

Bank Identificatie [BIG]**

Plaats en datum

Handtekening

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Wij verzoeken je dit formulier te printen, in te vullen en in een gesloten envelop te versturen naar:
Tennisvereniging Berg en Dal
t.a.v. Coen Brunen - Ledenadministratie,
Prinses Beatrixlaan 11,
6571 AH Berg en Dal
De op dit formulier ingevulde gegevens gaan gebruikt worden conform onze privacy policy. Deze is op onze
website in te zien: https://tvbergendal.nl/lidmaatschap

Molenbosweg 10 , 6571 BA Berg en Dal
www.tvbergendal.nl

' Clubhuis 024 6842855
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