INSCHRIJFFORMULIER TURN TOTAAL LANGEDIJK
: ..

NAAM
VOORNAAM

: M / V

ADRES

..

POSTCODE

: .. :

WOONPLAATS

.. :

GEBOORTEDATUM

..

TELEFOON + MOBIEL
E-MAILADRES

:/06-....
: ..

INGANGSDATUM

: ..

LOCATIE

: Broek op Langedijk / Sint-Pancras
Doorhalen wat niet van toepassing is

Mix Gym voor Senioren – m.i.v. 1 juli 2021
In te vullen door ledenadministratie

Contributie
-

één lesuur per week
elk volgend lesuur

€ 48,45 per termijn (4 termijnen/jr.)
€ 36,50 per termijn (4 termijnen/jr.)

Lidnummer :

------------

Inschrijfgeld:

€

5,00 éénmalig

Gr. Club Actie: €

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

Evt. fact. kn.:

€

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

Totaal: €

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

o De contributie wordt per termijn (vier termijnen per jaar) automatisch geïnd in de maanden februari,
mei, september en november. Om de kosten te beperken vragen wij u vriendelijk een machtiging af te
geven. Wilt u dit niet dan ontvangt u een factuur, de kosten van € 5,00 worden aan u doorberekend.

o Alle leden nemen 2 loten (ad totaal € 6,00) af voor de Grote Club Actie (deze vindt plaats in
september), waarbij het iedereen vrij staat om de betreffende loten zelf door te verkopen. Genoemd
bedrag wordt geïnd met de contributie van de derde termijn.

IK MACHTIG TTL OM DE CONTRIBUTIE AF TE SCHRIJVEN:

IBAN nummer

: ..

Ten name van

: ..

Handtekening

: 

(*)

LESUUR

of

LESUREN

….......……… dag

van

…... uur tot

…..... uur

….......……… dag

van

…... uur tot

…..... uur

….......……… dag

van

…... uur tot

…..... uur

OPZEGGINGEN ALLEEN SCHRIFTELIJK / PER E-MAIL BIJ:

Dhr. M. v.d. Velde, Langeweide 88, 1722 WR Zuid-Scharwoude, tel. 0226 – 31 51 81
E-mail: ledenadministratie@turntotaallangedijk.nl
UITERLIJK OPZEGGEN VÓÓR 1 JANUARI OF 1 JULI A.u.b. met vermelding van reden tot opzegging.
Voorwaarden en tarieven kunnen wijzigen, alleen na akkoord van de (Bijzondere) Algemene Leden Vergadering.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze site: www.turntotaallangedijk.nl
(*) In het kader van de Privacywet AVG ben ik akkoord met het door TTL bewaren en gebruiken van mijn persoonlijke
gegevens door uw ledenadministratie. Ik geef toestemming om beeldmateriaal te maken bij wedstrijden, evenementen
e.d., alleen te gebruiken voor promotie van de werking, de sfeer en de resultaten van Turn Totaal Langedijk.

