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Inschrijfformulier NVW lidmaatschap 2019
Achternaam:
Voornaam(en):
Adres:
Postkode:
Plaatsnaam:
Telefoonnr:
Mobiel:
Email adres:
Geboorte datum:

 Nee
 Ja
Wedstrijdlicentie

Zeilnummer:
NED- _____________

Om aan wedstrijd te deelnemen is een wedstrijdlicentie
nodig die bij het Watersportverbond kan worden aangevraagd
Zie: info@watersportvebond.nl

Wedstrijddiscipline
Meerdere keuze zijn
mogelijk






Bic Techno
RS:X (olympische klasse)
Raceboard
Formula Windsurfing






Slalom
Wave
Freestyle
Speed

Betaling

 Machtiging
(zie achterzijde)

 Contant 1e jaar
(alleen op wedstrijdlocatie)

Datum:

Handtekening

Handtekening (ouders)

Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers, Secretariaat: Mastbos 147, 2134 NC HOODDORP
Bank: ING rekening NL36 INGB 0001 3471 87
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Machtigingsformulier Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Nederlandse Vereniging van
Wedstrijdsurfers (NVW) om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening bedragen jaarlijks af te
schrijven ten behoeve van het lidmaatschap en/of donateurschap van de NVW.
Om met ingang van de inschrijfdatum jaarlijks bedrag af te schrijven van de contributie voor het
lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers (NVW)

De contributie in 2019 is:

Met automatische incasso:
 € 28,00 jaarlijks algemeen jeugdlidmaatschap (op 1 januari lopend jaar 18 jaar of jonger)
 € 40,00 jaarlijks algemeen lidmaatschap (op 1 januari lopend jaar 19 jaar of ouder)
Indien geen automatische incasso is er een toeslag van € 7,50

Gegevens rekeninghouder
Naam en Voorletters
rekeninghouder
Adres
Postkode en woonplaats
Bankrekening (IBAN)
Normaal gesproken vindt de incasso jaarlijks rond maart van het betreffende lidmaatschapsjaar plaats.
Ondergetekende verklaart zich akkoord te gaan met de regeling zoals op dit formulier vermeld.
Handtekening
rekeninghouder:

Datum van ondertekening:

Handtekening voogd

___ -

_____ - 2019 (dag/maand jaartal)

Terugboeking voorwaarden

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering binnen 30 dagen na het ontvangen bedrag van de
machtiging, zult u het volledige bedrag terug ontvangen. Deze annulering kunt u naar onderstaand
adres toezenden. Na deze 30 dagen zal het volledige bedrag worden ingehouden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van uw lidmaatschap dient u uiterlijk 6 weken voor 31 december te doen.
Adres inschrijving en machting en opzegging:

Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers
t.a.v. Secretaris NVW
Mastbos 147
2134 NC HOOFDDORP

Dit formulier UITPRINTEN, invullen, ondertekenen en mailen naar : info@wedstrijdsurfen.nl

Nederlandse Vereniging van Wedstrijdsurfers, Secretariaat: Mastbos 147, 2134 NC HOODDORP
Bank: ING rekening NL36 INGB 0001 3471 87

