Inschrijfformulier UDI Westland

Gegevens nieuw lid
Voornaam ………………………………………………………………………………
Achternaam ……………………………………………….……………………………
Geboortedatum ..………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………
Postcode / Woonplaats .………………………………………………………………
Man / vrouw.……………………………………………………………………………
Telefoonnummer 1………….………………………………….………………………
Telefoonnummer 2……..………………………………………………………………
E-mailadres .………………….………………………………………………………..
Wil trainen op dag / tijd ..………………………………………………………………

Contactgegevens ouder(s)/verzorger(s)
Naam .…………………………………………………………………………………..
Mobiel nummer …………………...……………………………………………………
E-mailadres .…………………………………………………………………………..

Betalingsgegevens
UDI Westland int de contributie door middel van automatische incasso. Na inschrijving als lid van
UDI Gymnastics Westland, geeft u UDI toestemming voor een automatische incasso van de
contributie en inschrijfgeld. Bij aanmelding voor wedstrijden, activiteiten en speciale trainingen
worden eventuele kosten ook via incasso geïnd. Bij inschrijving in de loop van het seizoen zal de
contributie naar rato worden berekend. De tarieven kunt u vinden op onze website:
www.udiwestland.nl/contributie/

De contributie wordt in twee termijnen geïnd (bij leden van selectie turnen in 4 termijnen).

Vergeet u niet de achterzijde in te vullen?

Naam rekeninghouder …………………………………………………………
IBAN / Bank-/Gironummer

N

L

Datum..……………………………………………………………………………

Handtekening

Machtiging automatische incasso ID nummer:

…………..………… (wordt door ledenadministratie ingevuld)

Beeldmateriaal
Via onze website, nieuwsbrief en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van
de activiteiten van onze groepen. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Bent u akkoord met het plaatsen van foto’s en video’s waarop het nieuwe lid mogelijk te zien is?

Maak uw keuze*:

Ja / Nee

Algemene Voorwaarden
Bij inlevering van dit inschrijfformulier verklaart het lid, of – indien minderjarig – diens ouders /
verzorger(s), zich akkoord met Algemene Voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website via
http://www.udiwestland.nl/lid-worden/algemene-voorwaarden/

Tot slot
Zou u dit formulier willen afgeven bij de leiding? Alvast bedankt. Voor vragen of opmerkingen
over deze inschrijving kunt u terecht bij de ledenadministratie: ledenadministratie@udiwestland.nl

Deze gegevens worden door onze vereniging met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten
behoeve van het lidmaatschap registreren we in Digimembers, de administratieve applicatie van de KNGU. Hierop is de
privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.

