AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP
datum:..................
paraaf: .................
startdatum ............

Inschrijfformulier duidelijk invullen en ondertekenen. Daarna opsturen
naar de ledenadministratie, mailen naar ledenadmin@delftsewatervrienden.nl
of inleveren tijdens één van onze uren

Hierbij meld ik (mij) aan als lid:
Tussenvoegsel: ……….……..…..........

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

Achternaam: ...................…………................................................................................................
Geboortedatum: ........-........-......……

Geslacht::

□ Man

□ Vrouw

Postcode: …………. ........
Straat: ..............………………………………….

Huisnummer: .............

Woonplaats: ………........……………………….
Emailadres: …………………….………..…@……..……………………………….
Telefoon: ………………………

Mobiel: 06-….…………………

Heeft u of uw kind al eerder zwemles gehad ?
Zo ja hoeveel lessen zijn er gevolgd ?

Ja/Neen *
 .......………

Wij verzoeken u uw voorkeur kenbaar te maken.
O
O
O

Zwemlessen voor A, B en C diploma
Zondag / maandag / geen voorkeur *
Speciale zwemles voor leden met een verstandelijke beperking
Szo trimzwemmen
Na C-diploma
O conditiezwemmen (jeugd tot 16)
O synchroonzwemmen

O

O
O

conditiezwemmen (vanaf 16)
zwemvaardigheden (O tweemaal 45 minuten)

O

zondagochtend

Recreatief zwemmen
O maandagavond

Reeds behaalde diploma’s: …………………………………………………………….
Na aanvang van het lidmaatschap kan dit in de eerste twaalf kalendermaanden niet tussentijds beëindigd
worden Na deze periode van twaalf maanden kan het lidmaatschap maandelijks per einde van de maand
opgezegd worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap verplicht het lid zich (bij jeugdleden door de ouders)
dit tijdig, uiterlijk 1 maand voor de gewenste datum van beëindiging, schriftelijk, of via email aan de
ledenadministratie bekend te maken. Zonder afmelding wordt het lidmaatschap automatisch voortgezet, ook
na het behalen van een A-, B- of C-diploma.
DWV heeft een sponsorovereenkomst met BOB-Autowas, als gevolg hiervan krijgt het lid een waspas met
daarop € 10,- wastegoed. Om deze pas te kunnen ontvangen wordt uit naam van DWV en BOB-Autowas
een brief aan u verzonden met deze pas. Hiervoor stellen wij uw adresgegevens beschikbaar in de vorm van
etiketten. Als u dit niet wilt kunt u dit hier aangeven:
Mijn gegevens mogen wel / niet beschikbaar gesteld worden ( doorhalen wat niet van toepassing is)
Met deze statutaire rechten en plichten ga ik akkoord:
Handtekening lid:__________________________________datum:___________________
(voor jeugdleden onder de 16 jaar wordt door één der ouders getekend)
Binnen enkele weken ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving. Zodra het inschrijfgeld door ons
is ontvangen is de inschrijving definitief
Z.O.Z
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Beste Ouders\verzorgers,
Voor het innen van de contributie vragen wij onze leden om een incassomachtiging af te geven.
Hiermee kunnen we op een efficiënte en goedkope wijze gespreide betalingen mogelijk maken. De
incasso zal in maximaal tien gelijke termijnen uitgevoerd worden, in alle maanden behalve juli en
december. Betalen middels incasso geeft een korting op de jaarcontributie van € 5,- Indien u in
minder dan tien termijnen wilt betalen dan kunt u het gewenste aantal termijnen aangeven op de
machtigingskaart (minimaal 3 termijnen). Bij een start later in het jaar zullen de termijnen in de
resterende maanden geïncasseerd worden. Dit zal, indien van toepassing, in de oproepbrief vermeld
worden. Het incasseren van de termijnen zal starten aan het einde van de maand waarin voor het
eerst gezwommen is.
Als er onoverkomelijke bezwaren zijn tegen het afgeven van een incassomachtiging houden wij de
mogelijkheid open om via een factuur en overboeking de contributie te betalen. In dat geval moet
de contributie, uitgaande van een volledig jaar, de contributie volledig voldaan zijn voor 1 april.
Het betalen via overboeking geeft echter geen recht op korting.
Incassomachting.
LET WEL. Het machtigingsformulier MOET voorzien zijn van een handtekening, dus in het geval
dit digitaal wordt ingestuurd zal u hier rekening mee moeten houden
Onderstaand formulier invullen en inleveren met dit inschrijfformulier. Of het geheel opsturen naar:
Ledenadministratie DWV
p/a Wilhelminalaan 59
2625 LG DELFT
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Delftse Watervrienden om van
haar\zijn hieronder genoemde IBAN bedragen af te schrijven wegens inschrijfgeld\contributie

BIC
IBAN
Voorletters

Naam

Adres
Postcode

Nr
Plaats

Relatienummer
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals deze in bijgaande brief vermeld is
Datum

Handtekening
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