INSCHRIJFFORMULIER & MACHTIGING
Gegevens lid:

naam + voorletters

M

roepnaam
geboortedatum
adres
postcode + woonplaats
telefoon

GSM

e-mail ouder / voogd
☐ Ik ga akkoord met het vermelden van mijn adresgegevens op de ledenlijst van Surtout!
☐ Ik wil lid worden van de Whatsapp Leden Groep van Surtout met opgegeven gsm nummer!
☒ Ik ben op de hoogte van de reglementen en voorwaarden van de vereniging!
Schrijft hierbij in voor: (s.v.p. aanvinken en datum ingang vermelden)

Ingangsdatum:
lidmaatschap Surtout +
KNAS jaarcontributie2

Locatie:

betalen1:

☐ Apeldoorn

☒ per kwartaal

☐ Doetinchem
☐ Zutphen

Eenmalige inschrijfkosten

☒ € 7,50

Huur Schermmateriaal (uitsluitend als hieronder nummers zijn ingevuld) van Surtout:

Masker

Vest

Handschoen

Nummer
1 Actuele

tijden en bedragen en reglementen staan op www.surtout.nl  Info
van Surtout verplicht tevens tot het lidmaatschap van de KNAS en het betalen van de KNAS
contributie. De contributie van de KNAS is altijd per jaar.

2 Lidmaatschap

Het deelnemen aan cursussen, trainingen en schermactiviteiten geschiedt geheel op eigen risico. Surtout en haar bestuursleden kunnen derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele schade en/of letsel door deelname, tenzij er sprake is van opzet of door grove schuld dan wel een toerekenbare
tekortkoming aan de maître, zaal assistent of het bestuur.
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V

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam incassant
Adres
Postcode /Woonplaats
Incassant ID
Kenmerk Machtiging

:
:
:
:
:

Surtout
De Haasstraat 40
7312 VJ Apeldoorn
NL76ZZZ401010500000
Is het lidmaatschapsnummer van Surtout dat wordt toegekend.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Surtout om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Surtout.
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.
Gegevens gemachtigde:

Voorletters + Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
IBAN Rekeningnummer
Plaats en datum

Plaats en Datum: __________________________
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Handtekening: __________________________
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