AANMELDINGSFORMULIER KOMBIFIT HKV/ONS EIBERNEST 2018/2019
Lidmaatschap
Het KombiFit-lidmaatschap gaat u aan voor tenminste één verenigingsjaar. Dit loopt van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.
Voor de aanmelding dient u alle onderstaande gegevens in te vullen.

€16,75 per maand

Onbeperkt KombiFit

Hiermee kunt u elke week aan alle activiteiten deelnemen. U hoeft zicht niet in te schrijven voor een activiteit. Belangrijk hierbij
is dat u vóór elke les uw persoonlijke barcode laat scannen. Betaling geschied via automatische incasso.

10 Strippenkaart KombiFit

€ 32,50 éénmalig

Hiermee kunt u elke week aan alle activiteiten deelnemen. U hoeft zicht niet in te schrijven voor een activiteit. Belangrijk hierbij
is dat u vóór elke les uw persoonlijke barcode laat scannen én een strip laat afknippen. U kunt met pin betalen.
Een geldige Ooievaarspas geeft u recht op 50% korting op de hierboven genoemde bedragen.

Ik wil graag:
0
0

Onbeperkt KombiFit
10 Strippenkaart KombiFit

€16,75 per maand via een automatische incasso
€ 32,50 éénmalig

Uitschrijving
Wilt u na 30 juni stoppen? Stuur vóór 1 mei een email naar ledenadministratie@eibernestkorfbal.nl en uw lidmaatschap word
na 30 juni beëindigd. Alleen vanwege langdurige medische problemen kan het lidmaatschap tussentijds worden opgezegd met
een opzegtermijn van een maand. Dit ter beoordeling van het bestuur van HKV/Ons Eibernest.

Naam:_____________________________________Voorletter(s):_________ Roepnaam:____________________________
Geb. datum:___________________________________________________________________________________________
Adres _________________________________________________________ Huisnummer:__________________________
Postcode:______________________________________________________ Woonplaats:___________________________
E-mail:_______________________________________________________________________________________________
Tel. thuis:__________________________________Tel. mobiel: ________________________________________________
IBAN rek. nr:___________________________________________________ Ten name van:_________________________
Ooievaarspas nr:_______________________________________________________________________________________
Ik wil graag deelnemen aan:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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10.30-11.30
18.30-19.30
18.00-20.00
10.00-12.00
10.30-12.30
10.30-12.30
10.30-11.30
11.30-12.30
09.30-10.30
09.30-10.30

binnen
binnen
buiten
buiten
binnen
binnen
binnen
binnen
buiten
binnen

– Dynamic tennis
– Badminton
– Tennis
– Tennis
– Badminton
– Tafeltennis
– Gymnastiek
– Dans
– Sportmix
– Sportmix

(gehele jaar)
(maart - september)
(gehele jaar)
(gehele jaar)
(gehele jaar)
(gehele jaar)
(gehele jaar)
(gehele jaar)
(april t/m september)
(oktober t/m maart)

HKV/Ons Eibernest behoudt zich het recht voor om lessen aan te passen op basis van hoeveelheid deelnemers of
beschikbaarheid van de accommodatie. De deelnemers zijn gehouden aan de statuten, bestuursbesluiten en regelingen welke
uitgevaardigd zijn door het bestuur van HKV/Ons Eibernest. Deelname aan de activiteiten geschiedt op eigen risico.
Datum:

Handtekening:

________/________/20________

------------------------------------------------------
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HKV/Ons Eibernest respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens middels de AVG privacy richtlijnen

