INSCHRIJF FORMULIER SWIM FIT
Voornaam:

_______________________________________ (M / V)

Achternaam:

______________________________________________

Geboortedatum:

_____ - _____ - ___________

Adres:

______________________________________________

Postcode:

__________ - _____ Woonplaats: __________________

Telefoon:

_______ - _____________________________________

E-Mail:

______________________________________________

Bankrekeningnr.

______________________________________________

Op naam van:

______________________________________________

Zijn er nog andere gezinsleden lid van onze vereniging

Ja / Nee

Was u reeds eerder lid van een zwemvereniging?

Ja / Nee

Zo ja startnummer invullen:

___________________________________

(de overschrijvingskosten van de KNZB komen voor rekening van de inschrijver)

Omstandigheden die lesgevers moeten weten (bijv. medisch)
______________________________________________________________
Ik geef mij of op voor:

Swim Fit (>21 Za + Ma)
Swim Fit (>21 Za + Wo)
Swim Fit (50+)

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan de
vereniging om per kwartaal / jaar van zijn / haar bankrekening af te schrijven.
Kwartaal

Jaar

Handtekening:

Datum:

___________________________

___________________________

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN


Door ondertekening van dit formulier gaat u er mee akkoord, dat als u of uw
kind mee doet aan wedstrijden er een verenigingsverplichting is voor het
helpen tijdens de organisatie van de wedstrijd(en).



Inschrijfgeld voor het lidmaatschap is € 17,50.



Overschrijvingskosten van de KNZB komen voor rekening van de
inschrijver.



Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/m 31
december).



De contributie wordt berekend per jaar en wordt vastgesteld door de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en is per 1 januari van elk jaar
verschuldigd. De betaling van de jaarcontributie kan, naar keuze geschieden
per kwartaal of per jaar en geschiedt, altijd vooraf via een
incassomachtiging. (per acceptgirokaart is tegen meerkosten en alleen op
aanvraag).



Uitschrijven kan alleen schriftelijk geschieden vóór 1 juni of 1 december van
een jaar en wordt altijd schriftelijk bevestigd. Bij uitschrijven na 1 december
gedurende een lopend jaar, blijft u of uw kind automatisch het volgende jaar
nog lid!



Pas na ontvangst van het restant openstaande contributie en
doorberekende kosten wordt u definitief uitgeschreven als lid. U ontvangt
hiervan altijd een schriftelijke bevestiging.



ZV de Zaan is alleen aansprakelijk voor de veiligheid tijdens het lesuur of de
wedstrijd.



U of uw kind is in het bezit van zwemdiploma B



Indien u of uw kind niet direct geplaatst kunt worden dan komt u of uw kind
op de wachtlijst.



U wordt geacht bekend te zijn met de statuten en lidmaatschapsvoorwaarden. U of uw kind is pas lid na ontvangst van een schriftelijke
bevestiging door ZV de Zaan en nadat de eerste contributie is betaald. Bij
personen jonger dan 18 jaar moet een ouder of voogd ondertekenen. U bent
ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van
veranderingen in uw persoonlijke gegevens zoals (email-)adres,
telefoonnummer e.d.

