
Aanmeldingsformulier BC Epe     senior 

Ondergetekende: 
 (s.v.p. invullen met BLOKLETTERS; Velden met een * zijn verplicht)  

 

 Voorletters en naam:*  .....................................................................................................................................  

 Roepnaam:  .....................................................................................................................................  

 Man of Vrouw:*  .....................................................................................................................................  

 Adres/postcode:*  .....................................................................................................................................  

 Telefoonnummer:  .....................................................................................................................................  

 E-mailadres:*  .....................................................................................................................................  

 Geboortedatum:*  .....................................................................................................................................  

 IBAN rekeningnummer:*  .....................................................................................................................................  

 Naam rekeninghouder:*  .....................................................................................................................................  

 Inschrijfdatum:*  .....................................................................................................................................  

meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging: Badmintonclub Epe. 

 

Contributie, machtiging voor incasso, toestemming 
U heeft recht op vier opeenvolgende weken gratis lidmaatschap. De inschrijfdatum is dan ook de datum vanaf het eind van deze gratis weken. 

Vanaf deze datum dient u contributie te betalen. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming, tot wederopzegging, tot machtiging 

van de contributie* en de bondsbijdrage**, aan de penningmeester van BC-Epe. 

De contributie zal, tenzij hierna gekozen wordt voor een gratis racket, éénmaal per kwartaal (januari, april, juli, oktober) van bovenstaande 

rekening worden afgeschreven. Tevens zal eenmaal per jaar (in de maand april) de bondsbijdrage geïncasseerd worden.  

De machtiging kan schriftelijk via de ledenadministratie van BC-Epe worden ingetrokken. Indien u niet akkoord gaat met de afschrijving heeft u 30 

dagen de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
 

□ Ja, ik wil graag een gratis racket ontvangen en geef hiermee tevens toestemming om 1 jaar contributie vooruit te innen. 

 

Toestemming verlenen tot: 

Plaatsing foto’s: ondergetekende geeft hierbij toestemming voor het plaatsen van foto’s (waarop ondergetekende is te herkennen) op de website 

van de vereniging. 

Bovenstaande  persoonsgegevens worden door BC Epe opgeslagen voor de periode dat het lidmaatschap duurt. Daarna worden de gegevens 

bewaard in een oud-ledenarchief, bestemd voor reünies en jubilea. 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te zijn met bovengenoemde regels van het machtigen. 
 

Ondertekening: 
Handtekening:  Plaats:  Datum:  

 

 

 

 

Inleveren 
Dit aanmeldingsformulier dient u in te leveren bij de ledenadministratie. Dit kan per post of u kunt het gewoon afgeven op de speelavond. 

 

Verwerking persoonsgegevens: BC Epe verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de werkwijze verwerking 

persoonsgegevens van de vereniging. Deze werkwijze is te vinden op de website van de vereniging: www.badmintonepe.nl/privacypolicy en wordt 

op uw eerste verzoek ook als tekst op papier aan u ter beschikking gesteld. 
 
* contributie: de hoogte van de contributie is vastgesteld in de Algemene LedenVergadering. De hoogte van de contributie kan geraadpleegd 

worden op onze website. 

**  bondsbijdrage: de badmintonbond stelt ieder jaar de bondsbijdrage vast. Ook deze staat vermeld op onze website. 

http://www.badmintonepe.nl/privacypolicy

