Badminton Club 's-Hertogenbosch
correspondentie: postbus 3334, 5203 DH 's-Hertogenbosch

INSCHRIJFFORMULIER
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Badminton Club 's-Hertogenbosch (BCH).
Het lidmaatschap gaat in op:

-

-

S.v.p. volledig invullen in blokletters

Achternaam:

MAN

Voorvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

d

d

VROUW

m m

j

j

j

j

Adres + nr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-mail:
Lidsoort

Senior-recreant

Vaste Speelavond:

Jeugd-training Groep

Senior-competitie nylon

Maandag

Donderdag

Jeugd-competitie

Senior-competitie veer

Woensdag

Vrijdag

Senior-training

Woensdag

Vrijdag

Alleen invullen, indien u in dit kalenderjaar reeds bij een andere Bondsvereniging lid bent geweest:
Bondsnr:Badminton Nederland

Oude vereniging:

*Bondsnummer staat op Bondskaart of Nationale Sportpas

Hoe bent u bij BCH terecht gekomen?
Website
Via gemeente

Via een lid van BCH

Anders, nnamelijk

ONDERTEKENING
Ondergetekende verklaart zich akkoord met:
-

het éénmalig voldoen van het inschrijfgeld van € 15,00
altijd bij vooruitbetaling te voldoen van de verschuldigde contributie, bonds-contributie, toeslagen e.d., d.m.v. automatische incasso
dat dit lidmaatschap pas eindigt na schriftelijke opzegging aan het correspondentie-adres van BCH en met inachtneming van een opzegtermijn
van één kwartaal na het kwartaal, waarin opzegging heeft plaatsgevonden.
de regels zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van BCH. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat van BCH.

Datum ondertekening:

-

-

Handtekening:

*Tot 18 jaar is tevens een handtekening van ouder of voogd nodig:

Naam ouder/voogd:

Handtekening:

VUL OOK DE 'MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO' AAN DE OMMEZIJDE IN
BCH, Postbus 3334, 5203 DH 's-Hertogenbosch * ING-banknummer NL 39 INGB 00040.90.584 t.n.v. BCH te 's-Hertogenbosch
Inschrijving K.V.K.'s-Hertogenbosch 215391 * Aangesloten bij Badminton Nederland onder nummer 6487
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Badminton Club 's-Hertogenbosch
correspondentie: postbus 3334, 5203 DH 's-Hertogenbosch

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende machtigt hierbij Badminton Club 's-Hertogenbosch bedragen, terzake van
contributie, inschrijfgeld, bonds-contributie, toeslagen e.d. ten behoeve van het aan ommezijde
aangemelde BCH-lid, automatisch te incasseren ten laste van de vermelde bank- of postbankrekening:
Achternaam:
Voorvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

-

-

Adres + nr.:
Postcode:

Woonplaats:

IBAN-Rekeningnummer:

N L

Betaling geschiedt per kwartaal en vooraf door middel van automatische incasso:
Ondergetekende heeft het recht om bedragen binnen 30 dagen na afboeking terug te laten boeken op zijn/haar rekening,
indien hij/zij het met de afboeking zijn/haar bank of postbank is hiervoor voldoende. Neem graag van te voren contact op met
dezijn/haar bank of postbank is hiervoor voldoende. Neem graag van te voren contact op met de ledenadministratie als u van
mening bent dat er een fout zit in de afboeking.

Datum ondertekening:

-

-

Handtekening:
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