INSCHRIJFFORMULIER S.T.A.R.
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode
Telefoonnr.
Geboortedatum
E-mailadres

:
:
:
:
:
:
:

Tussenvoegsels
Roepnaam
Huisnummer
Plaats
Mobielnr.
Geslacht

:
:
:
:
:
:

Machtiging doorlopende SEPA incasso van de Contributie en Wedstrijdgelden:
Rekeningnummer (IBAN): ………………………
Bank Identificatie (BIC, niet verplicht bij Nederlands rekeningnummer): ………………………
Ten name van: ……….…………………………………………….
Plaats:
….………………………………………………….
Bijzonderheden (bijvoorbeeld ziekten, medicijngebruik, lichamelijke gebreken en/of beperkingen)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Bent u reeds lid van een andere vereniging: Ja / Nee
Indien Ja: Vereniging: ………..……………….. Plaats: …………………………….……….
In te vullen door leiding:
Leiding:
Iwan Lieverse
06-50642381
Dennis Waasdorp 06-16094101
Lesdag(en):
Maandag / woensdag
Eerste lesdag:
Contributie:

€

Inschrijfgeld

€

Totaal

€

Robin van Musscher
Sonja van der Zee
Donderdag

06-28057910

Contributie per 3 maanden
jeugd t/m 15 jaar
per week twee uur springen
dames/heren ma of wo (2 uur)
dames/heren ma en wo (4 uur)
rustende leden
inschrijfgeld nieuwe leden

-,-

Ondertekening lid/kandidaat lid
(of ouder/voogd indien minderjarig)

€
€
€
€
€

59,45
85,50
161,00
10,00
10,00

Opzegtermijn: tot 1 maand voor einde betaaltermijn
Opzeggingen alleen schriftelijk bij de ledenadministratie

…………………………..…………….….

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
 Spring & Tumbling Academie Rijnmond om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven.
 Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van Spring & Tumbling Academie Rijnmond.
Indien u het niet eens bent met deze afschrijving heeft u het recht om binnen 8 weken na dato van de
incasso het geld terug te eisen van giro of bank. Neem hiervoor contact op met uw bank.
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris en TC

Naam
: Robin van Musscher
: Natasja Lieverse
: Olga de Vries

Straat
Laurierstraat 24
Gotland 48
Noorderhavenkade 128a

Postcode
3319 HM
2548 WG
3038 XS

Opzegtermijn 1 maand. Per Email bij de secretaris: secr@springacademie.nl

Plaats
Dordrecht
Den Haag
Rotterdam

Telefoonr.
06-28057910
06-24188777
010-4678514

