AANMELDINGSFORMULIER JEU DE BOULES BIJ KCC/SO natural
Jeu de Boules banen:
Contributie:

Sportpark Schenkel, Capelle a/d IJssel
€ 21.30 per kwartaal (wijzigingen voorbehouden)

Achternaam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoonnummer (*)

:

Geboortedatum

:

E-mail adres

:

M/V
Voorletters:

Woonplaats:
Mobiel:
-

-

(dag - maand - jaar)

In contact gekomen met KCC/SO natural door (bv. kennissen, krant, etc.):________________________________
Ruimte voor andere belangrijke informatie (bv. medicijngebruik):

KCC/SO natural hecht grote waarde aan de bescherming van privacy. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en geheel in
overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover kunt u lezen in het
huishoudelijk reglement en de privacyverklaring van onze vereniging.
De contributie wordt bij KCC/SO natural ieder kwartaal geïnd via een automatische incasso. Dit is voor alle partijen de meest
eenvoudige manier van betaling. Daarom verleent KCC/SO natural een korting van € 3,- per jaar als u de vereniging machtigt.
Wanneer u het niet eens bent met een incasso, dan kunt u deze binnen 8 weken door uw bank laten terugdraaien. Indien u geen gebruik
wilt maken van de machtiging, dan dient u er zelf voor te zorgen dat de contributie aan het begin van ieder kwartaal is overgemaakt op
de bankrekening van KCC/SO natural. Alle benodigde informatie hierover vindt u op onze website: www.kcconline.nl.
Doorlopende machtiging

Door ondertekening van dit formulier machtig ik KCC/SO natural
(Postbus 860, 2900 AW Capelle a/d IJssel,incassant ID: NL70ZZZ242948150000)

om ieder kwartaal de verschuldigde contributie af te schrijven van:
IBAN-rekeningnummer: NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
t.n.v.

(naam) te

(plaats)

Datum:
Handtekening :
* Het is voor de vereniging van groot belang uw telefoonnummer te kennen. In eerste instantie voor het bestuur, denk bijv.
aan het geval dat u onverhoopt iets zou overkomen terwijl u bij de vereniging bent. Daarom verzoeken wij u ook een
geheim nummer te vermelden. Als u het hokje hiernaast aankruist, wordt het nummer niet gepubliceerd in de ledenlijst,
maar alleen bekend gemaakt aan het bestuur en ledenadministratie.
* Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. De opzegtermijn voor Jeu de boules-leden is
3 maanden.

* Door ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met de privacyverklaring, en kennis te
hebben genomen van de huisregels en gedragscode van KCC/SO natural, alsmede van de verplichte taken die
het lidmaatschap met zich mee brengt! Deze regels zijn te vinden op de website van KCC/SO natural,
www.kcconline.nl.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij de ledenadministratie of bij een bestuurslid Jeu de boules.
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