INSCHRIJFFORMULIER

ook voor PADEL

Persoonlijke gegevens:
Voorletters:

Tennis Vereniging Hoorn

Voornaam:

Achternaam:

Woonplaats:

Land:

Straat en huisnummer:
Postcode:
Geboortedatum:

Man / Vrouw

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mail:
KNLTB nummer:
Speelsterkte enkel:

Speelsterkte dubbel:

Wilt u informatie over TV Hoorn en Sportcentrum Hoorn en haar activiteiten ontvangen?		

Ja

Nee

TV Hoorn bestaat onder andere dankzij de inzet van vrijwilligers. Alleen daarom kunnen er allerlei
activiteiten worden georganiseerd. Bent u bereid zich ook als vrijwilliger in te zetten?

Ja

Nee

Naast inzet van vrijwilligers kan de vereniging niet draaien zonder sponsoren of vrienden.
Bent u of uw werkgever in staat als sponsor of vriend op te treden?

Ja

Nee

Ik schrijf mij hierbij in voor het volgende lidmaatschap:
Lidmaatschap per jaar:

TENNIS

PADEL

Pupillen (t/m 11 jaar)

€

€

Junioren (12 t/m 17 jaar)

€

€

Senioren (18 jaar en ouder)

€

€

Ik wil graag gebruik maken van de korting op het fitnessabonnement
Ik wil graag gebruik maken van de korting op het Padel lidmaatschap

Bepalingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het lidmaatschap start op de inschrijfdatum, duurt een jaar en wordt automatisch met een jaar verlengd.
Het eenmalig inschrijfgeld is € 15,-.
De betaling geschiedt via automatische incasso en wordt van uw rekening afgeschreven op de 1e van de volgende maand.
Voor bepaling van de leeftijdsgrens is 31 december bepalend. Bij het bereiken van deze grens wordt uw
lidmaatschap automatisch omgezet naar het daaraan gekoppelde lidmaatschap.
Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot schriftelijke opzegging/wijziging van het lidmaatschap.
Uw opzegging dient uiterlijk 1 maand voor einde van het lidmaatschap binnen te zijn.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wegens bijvoorbeeld medische reden of verhuizing
vindt er geen terugbetaling van de contributie plaats.
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden
van Tennisvereniging Hoorn en Sportcentrum Hoorn gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan
derden beschikbaar gesteld.
Op deze overeenkomst is van toepassing het op onze website www.sportcentrumhoorn.nl geplaatste privacy reglement.

PASFOTO

Door ondertekening verklaart ondergetekende akkoord te gaan met bovenstaande bepalingen.
Ingangsdatum lidmaatschap:

Handtekening:

Inschrijfdatum:

Doorlopende SEPA machtiging:
IBAN-nummer:

Incassant-ID: NL20ZZZ371158900000

Ten name van:

Kenmerk machtiging: NL20ZZZ371158900000/

(in te vullen door SCH)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•
Sportcentrum Hoorn om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw
lidmaatschap bij Tennisvereniging Hoorn.
•
Uw bank om een doorlopend bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportcentrum Hoorn.
•
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Identiteitsnummer:
Plaats: Hoorn
Datum:
Sportcentrum Hoorn in naam van Tennis Vereniging Hoorn
Holenweg 14a, 1624 PB Hoorn, Nederland,
Telefoon (0229)216855
ledenadministratie@tvhoorn.nl www.tvhoorn.nl
info@sportcentrumhoorn.nl www.sportcentrumhoorn.nl

Paspoort

ID-kaart

Rijbewijs

Verblijfsvergunning

Handtekening:

Naam medewerker:

(in te vullen door SCH)

