
ZAALSPORTVERENIGING TEMPORA

INSCHRIJFFORMULIER

GEGEVENS LID:
Achternaam:   Voorletters:
Roepnaam:

Geboortedatum:   Geslacht:
Adres:
Postcode:   Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
LES:     

Aanmelding voor: Tijd:
Leid(st)er:  Datum 1e les:

Gegevens ouder/begeleider (wanneer van toepassing)
Naam Telefoon E-mail Nieuwsbrief?

Ondertekening van dit formulier is tevens een akkoordverklaring voor het reglement van Zaalsportvereniging 
Tempora Gaanderen. Het lidmaatschap geldt voor tenminste een kwartaal en wordt steeds stilzwijgend met een 
kwartaal verlengd. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet het afmeldformulier uiterlijk een maand voor het 
begin van het nieuwe kwartaal bij de leiding of ledenadministratie zijn ingeleverd om per het eerstvolgende kwartaal 
in te gaan.
      

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Naam: Zaalsportvereniging Tempora
Adres: Pelgrimstraat 61
Plaats: 7011 BJ Gaanderen
Land: Nederland
Incassant ID: NL98ZZZ401251590000

Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging, toestemming aan Zaalsportvereniging Tempora 
om, wegens alle uit dit lidmaatschap voortvloeiende betalingen, doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te 
sturen 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 Zaalsportvereniging Tempora. Als u het niet eens bent met de 
afschrijvingen kunt u deze laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
      
Naam:   

(voor incasso-opdrachten bij de ING-bank dient de naam exact overeen te komen)   
Adres:   

Postcode:   Woonplaats:
IBAN:
BIC:

(BIC is geen verplicht veld bij een Nederlandse IBAN)    

Plaats en datum:    Handtekening:
      

   Voor leden tot en met 17 jaar dient een van de ouders (of verzorgers) mede te ondertekenen. 
Inschrijfformulier invullen, uitprinten, ondertekenen en inleveren bij de leiding.  
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Plaats:
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