inschrijfformulier

Naam:……………………………………………………………………………………………………
Voorletters:…………………………………………………………………………………………
Roepnaam:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………..
Emailadres: ……………………………………………………….
Postcode:…………………………………………………………………………………………………..
Datum ingang lidmaatschap:…………………………………………………………………
Tel.nummer:…………………………………………………….
De contributie wordt voldaan door:
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Het is van belang om te weten of er bijzonderheden zijn die een rol
kunnen spelen bij het deelnemen aan de diverse activiteiten. Wilt u hieronder aankruisen wat
van toepassing is.
Nee, er zijn geen bijzonderheden.
Ja, er zijn wel bijzonderheden namelijk
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Akkoordverklaring:
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de hieronder vermelde
voorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord.
Handtekening: ……………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………….

Voorwaarden:
- Het lidmaatschap geeft recht tot deelname aan de trainingsactiviteiten van Jeugdcircus Caroly.
- Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met een kwartaal verlengd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór
de eerste dag van de laatste maand van een kwartaal.
- De jaarlijks vastgestelde contributie januari 2018, 1 uur training 15 euro, 2 uur training 30 euro per kwartaal, Het bedrag
dient via een automatische incasso te worden voldaan ( zie formulier automatische incasso)
- Jeugdcircus Caroly heeft een collectieve ongevallen verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Risico’s die niet gedekt worden door deze verzekering óf een eigen verzekering komen voor eigen rekening, incl. een
eventueel eigen risico van Caroly. Leden dienen tevens een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
- Ondergetekende heeft de privacy verklaring gelezen die als bijlage is toegevoegd en geeft hiermee akkoord.
- Ondergetekende geeft toestemming om beeldmateriaal van de hierboven genoemde persoon te publiceren op de
website, sociale media, promotie, en andere gedrukte publicaties

Doorlopende incasso SEPA-machtiging
Machtigingskenmerk…………………………(in te vullen door caroly)

Gegevens ontvanger
Stichting Jeugdcircus Caroly
Sternstraat 9
7471 VH Goor
Nederland
Incassant ID:…………………………………… (in te vullen door Caroly)
Gegevens opdrachtgever
Naam : ...........................................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
Postcode en plaats: .......................................................................................................................................
Land: ……………………………………………………………………………………..
IBAN (18 tekens): ...........................................................................................................................................
BIC: ................................................................................................................................................................
Op naam van: ................................................................................................................................................
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de ontvanger om van
zijn/ haar rekeningnummer bedragen af te schrijven voor contributie.

Ondertekening opdrachtgever
Datum: ..................................................Plaats: ..........................................................
Handtekening: .............................................................................................................

Afschrijvingen zijn per kwartaal, en worden afgeschreven in de eerste week van elk beginnend kwartaal (1
kwartaal)

ste

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om de bank opdracht te geven
om het bedrag terug te boeken. Voor deze terugboeking is er een gele kaart verkrijgbaar bij uw bank.
Voor intrekking van deze machtiging kunt u contact opnemen met het bestuur via info@jeugdcircuscaroly.nl
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