Agilitas
Sportcentrum

Sport voor iedereen !
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier		

lidnr.: .................................................
Lidnr.:

.................... ..............................................

Voorletters:........................................... Roepnaam: ............................................. Achternaam: ......................................................
Adres:

............................................................................................ Postcode: .............................................................................

Woonplaats:............................................................................................Telefoon: .............................................................................
Man / vrouw*
Geboortedatum: ............................................................................................................................................................
e-mail:
Tak van sport: ..........................................................................................................
Dag/uur:

............................................

Het inschrijfgeld bedraagt

....................................... Datum aanmelding:..........................................

10,- en wordt verrekend bij de eerste contributiebetaling d.m.v. automatische incasso. Opzegging

dient een volle kalendermaand tevoren schriftelijk/per mail te gebeuren bij de ledenadministratie. Voor leden beneden de 16 jaar
dient ook één van de ouders te tekenen. Fitnessleden betalen 12 maandelijkse termijnen (tijdens de zomervakantie beperkte
openingstijden). Alle overige leden betalen 10 maandelijkse termijnen. Juli en augustus worden niet geïnd in verband met het
vervallen van lessen tijdens de vakantieperiode. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving.

Agilitas vraagt haar leden en ouders/verzorgers ondersteuning als vrijwilliger om zo een prettig verenigingsleven mogelijk
te maken. Ik geef me op als vrijwilliger en beschik over navolgende vaardigheden en/of kennis.
Aanvangsbetaling (niet invullen)
Inschrijfgeld:
Abonnement:

+

Incassobedrag:
* doorhalen wat niet van toepassing is

incassodatum:

Doorlopende machtiging
Machtiging te incasseren door:
C.G.V. Agilitas
Bikkersweg 74
3752 WV Bunschoten
e-mail: agilitas@hetnet.nl
ID: NL63ZZZ405072150000
Kenmerk machtiging/lidnr.:

|

S PA

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze Privacy Policy en geeft u
toestemming aan Agilitas om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank voor
contributie. U geeft de bank hiermee toestemming om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
De Privacy Policy vindt u op: https://www.agilitassport.com/privacy-policy

......................................................................

Naam:

........................................................................................ Adres: .......................................................................................

Postcode: .............................................................................. Woonplaats: .......................................................................................
Rekeningnummer (iban): ................................................................... t.n.v.: .......................................................................................
Plaats en datum: .................................................................. Handtekening: .......................................................................................
De incassodata zullen worden bekend gemaakt via het clubblad. Bij stornering zal een nieuwe incasso plaatsvinden op de 16e van de eerstvolgende maand.
Wanneer de contributie dan ook niet kan worden afgeschreven, zal voor elke stornering 2,50 administratiekosten in rekening worden gebracht

