Aanmeldformulier/mutatieformulier

Postbus 1092, 6460 BB Kerkrade
IBAN NL06 RABO 0148 4761 98
www.furos.nl
KvK Limburg 40186534

Bij aanmelding moeten de items met een * verplicht ingevuld worden. Bij het doorgeven van een mutatie alleen naam en mutatie
invullen.

Ingangsdatum*:

…… - …… - …………….

Achternaam*:

…………………………………………………………………….

Voorletters*:

…………………… Roepnaam*: ………………..

Straat*:

………………………………………… Huisnr.* .…….………

Postcode en woonplaats*:

..…………………………………………………………………..

Geboortedatum*:

…… - …… - ……………

(dd-mm-jjjj)

M/V*

Telefoonnummer 1*: …….…………………… Telefoonnummer 2: .………………………………
E-mailadres 1*: ………………………………………………………………………………………………
E-mailadres 2:

………………………………………………………………………………………………

Ik heb de gedragscode van VC Furos op de website van de vereniging gelezen en ga daarmee akkoord.

Datum*: ……………………………

Handtekening*: ……………………………………………………

Het volgende item eventueel door je trainer laten invullen:

Trainingsgroep:* ………………………………………..

Competitie:*

ja / nee

Indien, op het moment van inschrijven, bovenstaand nieuw lid van de vereniging, de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt dienen de
onderstaande gegevens door de ouder of verzorger van bovenstaande persoon te worden ingevuld!

Wettelijke vertegenwoordiger:
Naam en voorletters:* ……………………………………………………………………………………..
Adres:* ……………………………………… Postc.:* ……………… Woonplaats:* ………………...
Telefoonnummer 1:* ……………………………… Telefoonnummer 2: ………………………..…….
e-mailadres 1:* ………………………………………………………………………………………………
e-mailadres 2

………………………………………………………………………………………………

Bovenstaande persoon is de wettelijke vertegenwoordiger van het nieuwe verenigingslid en volledig op de hoogte van alle
verplichtingen die het lidmaatschap van VC Furos met zich mee brengt.

Datum:* ……………………………… Handtekening:* ……………………………………………………

Doorlopende machtiging
De contributie wordt per verenigingsjaar(seizoen) in 4 gelijke termijnen betaald. Dit gebeurt via
incasso. Hiervoor moet U de vereniging machtigen.
IBAN rekeningnummer*:

…...…………………………………………….

Let op: dit rekeningnummer moet een lopende rekening zijn, beslist geen spaarrekening.

BIC code van de bank*:

………………………………………………….

Naam en voorletters rekeninghouder*:

…...…………………………………………….

Adres*:

………………………………………………….

Postcode en woonplaats*:

………………………………………………….

Datum*:

Handtekening*:

…………………..…

…………………………………………..

Formulier ondertekenen, scannen en vervolgens mailen naar de ledenadministratie
leden@furos.nl.

Incassant ID

VC Furos
Postbus 1092
NL-6460 BB
Plaats
NL 14ZZZ401865340000

Bankrekeningnummer incassant

06 RABO 0148 4761 98

Kenmerk machtiging

wordt per mail bekendgemaakt vóór de eerste incasso.

Naam
Adres
Postcode

Kerkrade

