BZ&PC BOXMEER
INSCHRIJFFORMULIER
SEIZOEN 2018-2019
Voor leden onder de 16 jaar dient een ouder of verzorger te ondertekenen.
Lees en onderteken ook de 2e pagina van dit formulier.

GEGEVENS
NAAM
VOORLETTERS

ROEPNAAM

STRAAT + HUISNUMMER
PLAATS

POSTCODE

TELEFOON

GESLACHT

GEBOORTEDATUM
E-MAILADRES

ZWEMGROEP

:(ZWEMSELECTIE / STARTGEMEENSCHAP / RECREANTEN
/ RECR. VRIJDAG)
:(DAMESPOLO / HERENPOLO / JEUGDPOLO)

IN BEZIT VAN DIPLOMA :(A / B / C / D)

MACHTIGING
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging volgens lidmaatschapsvoorwaarden
machtiging aan BZ&PC BOXMEER om per direct gedurende het lidmaatschap de jaarlijks
aangepaste bedrage van:
NAAM
PLAATS
BANK-/GIROREKENINGNR.
af te schrijven wegens contributie.
HANDTEKENING

DATUM

Gelieve ook de andere zijde van dit formulier in te vullen en op te sturen naar
bzpcboxmeer.ledenadmie@gmail.com. NB. Ieder lid is ten alle tijden verantwoordelijk
voor zijn eigen gezondheid!

BOXMEERSE ZWEM- EN
POLOCLUB
Opgericht 1 mei 1963
Koninklijk goedgekeurd 1970
www.bzpc.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
Privacy Beleid
Ondergetekende geeft aan kennis te hebben genomen van het door BZ&PC BOXMEER
gehanteerde privacy beleid zoals te vinden op https://www.bzpc.nl/algemeen/privacy-beleid/ .
BZ&PC zal ten aller tijde zorgvuldig met uw gegevens omgaan met betrekking tot de huidige AVG
wetgeving. Vragen over het privacy beleid kunnen worden gesteld aan de privacy coördinator
zoals te vinden in het privacy policy.

Contributie betalingen BZ&PC
Het is alleen mogelijk om te betalen per automatische incasso. Middels het inleveren van een
getekend inschrijfformulier machtigt u BZ&PC om eenmaal per seizoen een automatische
afschrijving te doen van het verschuldigde bedrag aan contributie. De betaling zal geschieden
aan het begin van het seizoen. Weigert iemand aan zijn/haar financiële verplichtingen te voldoen
dan zal de vereniging de vorderingen uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder. Alle kosten
binnen en buiten rechte, voortvloeiend uit het in gebreke zijn, komen voor rekening van het
betreffende lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordig(st)er(s).
Voor de hoogte van de contributiebedragen kunt u de website van onze vereniging
raadplegen (www.bzpc.nl). Hierop staan ten allen tijde de meest recente bedragen vermeldt. BZ
&PC werkt met een contributie plafond voor een gezin, dat op hetzelfde adres woont. Ongeacht
het aantal leden, leeftijd en activiteit, zal dit gezin nooit meer dan het voor dat seizoen gestelde
plafondbedrag aan contributie hoeven te betalen.

Begin en einde lidmaatschap van BZ&PC
Voordat men lid wordt kan men (op eigen risico) ter oriëntering aan drie trainingen deelnemen.
Zonder dat het verdere verplichtingen schept. Men kan op ieder moment als lid worden
toegelaten, mits er geen sprake is van een wachtlijst, na inlevering van een ingevuld
inschrijfformulier. De verschuldigde contributie zal naar rato worden berekend naar het aantal
resterende maanden van het lidmaatschapsjaar. De maand waarin u lid wordt zal worden
meegeteld. Bij inschrijving is een eenmalig bedrag van 6,- EUR verschuldigd.
Opzeggen dient altijd vóór 1 augustus schriftelijk middels het daarvoor bestemde
uitschrijfformulier te geschieden. Dit formulier dient u op te sturen naar de ledenadministrateur
van de vereniging. Gebeurt opzegging niet volgens bovenstaande regels dan wordt het
lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd, totdat juiste opzegging volgt. Opzeggingen
gedurende het seizoen worden alleen geaccepteerd in gevallen van overmacht. (Langdurige
ziekte, verhuizing e.d.), zulks ter beoordeling van het bestuur.
Op verzoek zijn bij inschrijving bij de vereniging secretaris kosteloos kopieën van
de statuten en het huishoudelijke reglement te verkrijgen. Voor veranderingen c.q. aanvullingen
van regels binnen de vereniging wordt verwezen naar de ledenvergaderingen. In andere zaken
beslist het bestuur en/of voorziet het huishoudelijke reglement.

Ondergetekende heeft kennis genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden.
HANDTEKENING

DATUM
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