Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Naam:

Voorletter(s):

Roepnaam:

Adres:

Postc./Woonplaats

E-mail:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiel nr.:

______________
 man  vrouw______
_______

Beroep:

(i.v.m. inzet clubwerk)

Gewenste ingangsdatum lidmaatschap:

(indien niet per direct)

Ben je eerder lid geweest van een tennisvereniging?
 ja, KNLTB nummer:

, speelsterkte:

 nee, ik geef mij op voor 'Maak Kennis Met Tennis'


nee, ik word regulier lid

Het is mij bekend dat:
- het lidmaatschap exclusief tennislessen is;
- ik mij, als seniorlid, verplicht tot clubwerk. Afkopen van clubwerk is mogelijk voor € 75,00 per jaar;
- het lidmaatschap voor het volledige kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december geldt en jaarlijks stilzwijgend wordt
verlengd;
- opzegging van het lidmaatschap schriftelijk dient te worden gemeld bij de ledenadministratie voor 1 december;
- er toestemming wordt verleend voor het gebruik van de meegezonden pasfoto voor de KNLTB ledenpas. Een
pasfoto is verplicht bij deelname aan competitie en toernooien. Zonder pasfoto wordt er geen KNLTB ledenpas
afgegeven;
- mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy statement van DLTC welke u kunt
vinden op www.dltc.nl.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerking:
 publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op internet, social media en/of apps.
Mijn toestemming kan ik op elk moment intrekken.

Handtekening:
Handtekening ouder/voogd*:
(* Van toepassing bij jeugd jonger dan 18 jaar)

Zie ommezijde voor machtigingsformulier ten behoeve van de automatische incasso.
Dit formulier met een pasfoto verzenden naar:
Annelies Bouma, Folgeren 10A, 9207 AB Drachten of mail naar lidmaatschap@dltc.nl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap – blad 2

DOORLOPENDE MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DLTC om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Hiervoor dient u, binnen
8 weken na afschrijving, contact op te nemen met de bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant ID: NL45ZZZ400004260000
Kenmerk machtiging (in te vullen door DLTC) ____________________________________________________________
IBAN rekeningnummer:
Ten name van:

__

____
____

Datum:

__________________

Handtekening:

__________________

Handtekening ouder/voogd*:
(* Van toepassing bij jeugd jonger dan 18 jaar)

____

