Geachte heer/mevrouw,
Fijn dat u of uw kind wil komen sporten bij SVN. Met bijgaand formulier kunt u de inschrijving als lid
regelen en geeft u een machtiging af voor het innen van het abonnementsgeld .
U kunt het formulier opsturen/brengen naar:
Eric Ensing, Korenveld 9, 9635 CR Noordbroek of afgeven tijdens de les bij de trainer.

Overzicht van contributie per maand m.i.v. 01-10-2018
Jeugdleden tot 16 jaar
Leden vanaf 16 jaar

Є 10,00
Є 12,25

Indien een lid deelneemt aan meerdere sporten, dan geldt een kortingspercentage van 10%
Opzeggen dient minimaal 2 weken voor de nieuwe maand te gebeuren via mail naar
info@sporteninnoordbroek.nl of schriftelijk bij Eric Ensing.

Sep 2021

INSCHRIJFFORMULIER SVN
Voornaam
Achternaam
Straat + huisnr.
Postcode

Woonplaats:

Geboortedatum

Geslacht : M / V

Achternaam verzorger/ouder
Telefoon
E-mailadres
Geeft zich met ingang van . . /. . / 20 . . op als lid van SVN voor onderstaande sport(en):
❑ Bootcamp
❑ Peutergym (2-3 jr)
❑ Conditiesport (18+)
❑ Hardlopen
❑ Sport& spel (jeugd)
❑ Zaalvoetbal (18+)
❑ Judo
(zie www.sporteninnoordbroek.nl voor de lestijden)

Tevens verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van het feit dat:
• De contributie maandelijks via automatische incasso wordt geïnd.
• Opzeggen kan minimaal 2 weken voor ingang van de nieuwe maand bij info@sporteninnoordbroek.nl
Voor akkoord lidmaatschap
Datum: _________________ Handtekening: ____________________________________
(voor minderjarigen handtekening wettelijke vertegenwoordiger)

DOORLOPENDE MACHTIGING voor maandelijkse automatische incasso
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan S.V.N. om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van S.V.N. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode
Incassant ID
Reden betaling

S.V.N.
Slochterstraat 6
9635 BM
Plaats: Noordbroek
NL29ZZZ400383850000
IBAN: NL29.RABO.0349.2054.50
contributie S.V.N.

Naam
Adres
Postcode
IBAN
Plaats en datum

Plaats

,

-

- 20

Handtekening rekeninghouder:
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