
  

 

Zwemvereniging Zwartsluis 
Maakt zwemmen leuker 

www.zvzwartsluis.nl Bankrelatie: Rabobank Genemuiden Rek. nr. NL46 RABO 0323338445 KVK 40059092 
 

Inschrijfformulier 

Contactgegevens lid 

Naam:  Voornaam:  

Adres:  Postcode:  

Woonplaats:  Geboortedatum:  

Email:  Telefoonnummer:  

Geslacht: ▢  Man  /  ▢  Vrouw   

Gebruik in media1 
▢  Ja  /  ▢  Nee   

Afdeling: ▢ A €15,- (t/m 1,5 uur per week) 

▢ B €18,- (t/m 2,75 uur per week) 

▢ C €23,- (t/m 4,5 uur per week) 

▢ D €25,- (meer dan 4,5 uur per week) 

  

● Ondergetekende heeft kennis genomen van de hierna beschreven voorwaarden welke zijn opgesteld voor het 
aangaan van het lidmaatschap van zwemvereniging Zwartsluis en gaat hiermee akkoord. 

● Indien het lid minderjarig is dan dient een ouder/voogd de benodigde gegevens in te vullen en te tekenen, zie 
Contactgegevens ouder/voogd. In het andere geval hoeft het lid niet te tekenen. 

 
Handtekening lid: 
 
 

 

 

1. Wanneer u instemt met het gebruik van publicaties in de media geeft u zwemvereniging Zwartsluis toestemming om foto 
en videomateriaal te maken van u en die te publiceren op de beschikbaar media zoals website, krant. 

2. Het lid of ouder/voogd van een minderjarig lid is bereid om ondersteunende taken te vervullen voor de vereniging. 

 

 

http://www.zvzwartsluis.nl/


 

Contactgegevens ouder/voogd (invullen indien lid minderjarig is) 

Naam:  Voornaam:  

Adres: 
 
 

 Postcode:  

plaats:  Datum:  

email:  Telefoonnummer:  

Ondergetekende heeft kennis genomen van de hierna beschreven voorwaarden welke zijn opgesteld voor het aangaan van 
het lidmaatschap van zwemvereniging Zwartsluis en gaat hiermee akkoord.  

 
Handtekening Ouder/Voogd: 
 
 
 
 
 

 
 

Betalingsgegevens en automatisch incasso2 

Datum:  

Naam rekeninghouder:  

Rekeningnummer (IBAN)  

Drie of meer zwemmende leden 
▢  Ja  /  ▢  Nee 

Automatische incasso: ▢  Ja  /  ▢  Nee 

De ondergetekende (de rekeninghouder) machtigt door het plaatsen van de onderstaande handtekening en Ja te selecteren 
bij het veld Automatische incasso optie de zwemvereniging Zwartsluis tot de automatische incasso betreffende de 
ledencontributie. Het bedrag incasseert zwemvereniging Zwartsluis van de rekening met het ingevulde rekeningnummer.  

 
Handtekening: 

 

 

 

2. Wanneer u voor drie of meer zwemmende leden contributie dient te betalen dan zal zwemvereniging Zwartsluis u de                  
contributie conform geldende afspraken verrekenen. Wel verzoeken wij u om voor ieder lid afzonderlijk de machtiging in                 
te vullen. 

Het formulier opsturen naar de secretaris of inleveren bij een trainer. Hierna volgen de contactgegevens               
van de secretaris. 

J. Sam 
Karekietstraat 23 
8064 CX Zwartsluis 
secretaris@zvzwartsluis.nl 


