
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van BCH per datum - -
d d m m j j j j

Achternaam: MAN VROUW

Voorvoegsel: Roepnaam:

Voorletters: Geboortedatum: - -
d d m m j j j j

Adres + nr.:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Hoe bent u bij BCH terecht gekomen?
Website Via gemeente Via een lid van BCH
Anders, nl:namelijk 

Lidsoort Vaste Speelavond:

Jeugd-training Groep Senior-competitie nylon* Maandag Donderdag

Jeugd-competitie Senior-competitie veer* Woensdag Vrijdag

Senior-recreant Senior-training

* Bondsnummer alleen invullen als u in dit kalenderjaar competitie bij een andere Bondsvereniging hebt gespeelt:

Bondsnr:Badminton Nederland Oude vereniging:

Ondergetekende machtigt hierbij Badminton Club 's-Hertogenbosch tevens om bedragen, terzake van
contributie, inschrijfgeld, bonds-contributie, toeslagen e.d. ten behoeve van het hierboven aangemelde
BCH-lid, automatisch te incasseren ten laste van de vermelde bank- of postbank-rekening

IBAN-Rekeningnummer: N L

Ondergetekende verklaart zich akkoord met:
- dat betaling geschiedt per kwartaal en vooraf door middel van automatische incasso: 
-

- vooraf contact op te nemen op met de ledenadministratie als er mogelijk een fout zit in de de afboeking of in geval van een stornering

Ondergetekende heeft kennis genomen van de rechten:
-

- bij opzegging van het lidmaatschap, zal de incasso vervallen als de laatste verschuldigde termijnen zijn betaald

correspondentie: postbus 3334, 5203 DH  's-Hertogenbosch

INSCHRIJFFORMULIER (in blokletters aub.)

Badminton Club 's-Hertogenbosch

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

altijd bij vooruitbetaling te voldoen van de verschuldigde contributie, bonds-contributie, toeslagen e.d., d.m.v. automatische incasso

om bedragen binnen 30 dagen na afboeking terug te laten boeken op zijn/haar rekening, indien hij/zij het met de afboeking niet eens is. Een 
opdracht tot stornering aan zijn/haar bank of postbank is hiervoor voldoende.

VUL OOK DE 'TOESTEMMINGSVERKLARING AVG' aan de ommezijde in

BCH_inschrijf-en-machtigingsformulier v20190408.xlsx versie: april 2019



Achternaam: MAN VROUW

Voorvoegsel: Roepnaam:

Voorletters:

Ik geef BCH toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen*

Opnemen van mijn naam, foto's en video's  op onderstaande kanalen en uitingen van BCH

website BCH clubhuis / kantine Nieuwsbrief

Facebook Instagram Twitter

Nergens vermelden of tonen

Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA

Ondergetekende heeft kennis genomen van de rechten:
-

- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 
- Meer weten over uw rechten en plichten, raadpleeg https://badmintonbch.nl/privacy
*Tot 16 jaar is tevens een handtekening van ouder of voogd nodig:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met:
- het éénmalig voldoen van het inschrijfgeld van € 15,00 
-

-

Datum ondertekening: - - Handtekening:

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

Naam ouder/voogd: Handtekening:

de regels zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van BCH en de hierin opgenomen clubregels in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat van BCH.

Inschrijving K.V.K.'s-Hertogenbosch 215391 * Aangesloten bij Badminton Nederland onder nummer 6487
BCH, Postbus 3334, 5203 DH 's-Hertogenbosch * ING-banknummer NL 39 INGB 00040.90.584 t.n.v. BCH te 's-Hertogenbosch

Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie 
of bijzondere gebeurtenis.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

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.

ONDERTEKENING

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten 
en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op 
INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 
hiervoor te gebruiken. 

Toestemmingsverklaring AVG

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld vanuit de badminton bond of andere 
badmintonverenigingen

Badminton Club 's-Hertogenbosch
correspondentie: postbus 3334, 5203 DH  's-Hertogenbosch
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https://badmintonbch.nl/privacy

