Inschrijfformulier Trim slim Almere
‘
Dit formulier kun je uitprinten en invullen en daarna ondertekend afgeven aan je trainer.
GRAAG IN BLOKLETTERS INVULLEN
Voor- en Achternaam
Huisadres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Geslacht (M/V)
Emailadres
Telefoon / mobiel nummer
IBAN bankrekeningnummer

(Paraaf trainer)

Voorkeur sport bij algemeen lidmaatschap (meerdere keuzes zijn mogelijk)
- Hardlopen
- Sportief Wandelen
- Nordic Walking
Geef deze items door aan de trainer:
Geef een korte omschrijving van je niveau, je doel en andere bijzonderheden, zoals blessures en/of
ziekte.

Door wie/waardoor ben je attent gemaakt op onze vereniging?
Via : advertentie / website / leden / mond-op-mond / eigen initiatief / facebook / anders

ALGEMENE VOORWAARDEN
Inschrijven:
Inschrijfgeld bedraagt € 15,-. De jaarcontributie bedraagt € 120,- en mag in vier of twaalf termijnen betaald
worden. Betalen gaat met behulp van een automatische incasso.
Beëindigen lidmaatschap:
Het lidmaatschap kan na het eerste jaar worden beëindigd met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Je dient dit schriftelijk of per e-mail te melden aan de Ledenadministratie (penningmeester@trimslim.nl ).
De einddatum is dan de laatste dag van de eerstvolgende kalendermaand.
MACHTIGING INCASSO
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging Trim Slim Almere (TSA),
Postbus 1036, 1300 BA, Almere (Kamer van Koophandelnr 32142211),
Bankrekeningnummer: NL84INGB 000 76 22 417, om de maand-, kwartaal- of jaarcontributie bij vooruitbetaling van zijn/haar bankrekening te incasseren t.g.v. Vereniging TSA. Dit geldt ook voor de contributie
van mijn eventuele lidmaatschap van KNWB.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen
30 dagen aan zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terug te boeken.
Het bedrag dat automatisch van mijn bankrekening wordt afgeschreven:
€ 15,- eenmalig inschrijfgeld + € 10,- per maand of € 30,= per kwartaal of € 120,- per jaar.
O Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en ga
akkoord met de inhoud hiervan (zie website www.trimslim.nl) .
O Ik kies voor betaling per maand / per kwartaal / per jaar en machtig Trim Slim Almere de contributie van
mijn bankrekening te incasseren.
Vereniging TSA zal er alles aan doen om de trainingen en activiteiten goed en veilig te laten verlopen, maar
ik ben er mee bekend dat het deelnemen hieraan geheel op eigen risico geschiedt.
Voor akkoord:
Handtekening:

Datum:

