Basketbalvereniging Quintas
Slachdrompel 8
8532 BW Lemmer
KvK: 40003520

Aanmeldingsformulier
Persoonsgegevens
Om u als nieuw lid van BV Quintas aan te melden, ontvangen wij graag de
volgende gegevens van u:
O Man
O Vrouw
Voornaam
Achternaam
Straatnaam + huisnr.
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nr.
E-mail adres
Lidmaatschap

:
:
:
:
:
:
:
:

: O Competitie spelend lid
O Recreatief lid
Let op! : Als u competitie wilt spelen, dient u 1 pasfoto bij het
aanmeldingsformulier te voegen. De foto kunt u ook
mailen naar info@bv-quintas.nl. Vermeld in dat geval
a.u.b. welke persoon het betreft.

Duur van uw lidmaatschap
Met het invullen en opsturen van dit formulier verbindt u zich minimaal t/m 30
juni van het huidige seizoen aan de BV Quintas. Wanneer u zich vóór 30 juni niet
afmeldt, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.
Handtekening Lid:

Handtekening Ouder en/of Voogd:
(Verplicht bij minderjarig lid)

Naam:

Naam:

Aanmeldingsdatum:
Contributieverplichting
Het voldoen van uw lidmaatschap is bij onze vereniging slechts mogelijk door
middel van een automatische incasso. Hiervoor heeft BV Quintas uiteraard uw
toestemming voor nodig.
Op de volgende pagina vindt u het machtigingsformulier voor de maandelijkse
incasso.
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Basketbalvereniging Quintas
Slachdrompel 8
8532 BW Lemmer
KvK: 40003520

Aanmeldingsformulier

Automatische incasso lidmaatschap van BV Quintas
Ondergetekende machtigt hierbij Basketbal Vereniging Quintas tot doorlopende
automatische incasso van de verschuldigde periodieke bedragen die behoren bij
het lidmaatschap.
Voornaam
Achternaam
Straatnaam + huisnr.
Postcode
Woonplaats
E-mail adres

:
:
:
:
:
:

Automatische incasso
IBAN Rekening nr.
Naam Rekeninghouder

:
:

Deze automatische incasso wordt van kracht met de ondertekening van dit
formulier door de ondertekening bevoegde. Tot wederopzegging en beëindiging
lidmaatschap, met inachtneming van de opzegtermijn, blijft deze automatische
incasso van kracht. De hoogte van contributie verschilt per leeftijd en is
verschillend voor competitie of recreatiespelers. De verschuldigde bedragen die
behoren bij uw lidmaatschap worden geïncasseerd.
Handtekening Lid:

Handtekening Ouder en/of Voogd:
(Verplicht bij minderjarige rekeninghouder)

Naam:

Naam:

Aanmeldingsdatum:
Deze beide formulieren graag inleveren bij de trainer óf inscannen en mailen
naar: info@bv-quintas.nl t.a.v. Secretaresse Petra Boonstra-Bootsma. Natuurlijk
mag u het ook opsturen naar: Quintas, Slachdrompel 8, 8532 BW in Lemmer.
Indien u vragen heeft over het aanmeldingsformulier of de automatische incasso,
dan kunt u gerust telefonisch contact opnemen met:
Aanmeldingsformulier: Secretaresse
Automatische incasso: Penningmeester

Petra Boonstra-Bootsma
0514-53416
Lennart Brouwer
06-30930720
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