Aanmeldformulier Lidmaatschap
Ja, ik geef me op bij de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland en
neem deel aan de Trainingen Wandel Bootcamp*
(In te vullen door instructeur)
Locatie

Aanvang:

uur

Naam:

Voornamen:

Straat:

Nummer:

Plaats

Telefoon:

Mobiel: 06-

Geboortedatum:

Startdatum

/

/
M/V *

Postcode:

.
.

/

/

.

E-mail adres:__________________________________@

.

Hierbij machtig ik de Sportwandelschool om het verschuldigde totaalbedrag af te schrijven van
mijn bankrekening IBAN: NL_______________________________________ (verplicht invullen).
Bedragen bij automatische incasso:
0 1x training: Maand (€ 17,-)* /kwartaal (€ 48,-)* /halfjaar(€ 96,-)* Jaar (€ 187,-)*

€________,____

0 2x training: Maand (€ 25,-)* /kwartaal (€ 72,-)* /halfjaar(€ 140,-)* Jaar (€ 275,-)*

€________,____

0 Onbeperkt: Maand (€ 30,-)* /kwartaal (€ 85,-)* /halfjaar(€ 165,-)* Jaar (€ 325,-)*

€________,____

Inschrijfkosten (éénmalig)

€

10, 00

_______________

Totaalbedrag €________,____
Het is mij bekend dat deelname volledig voor eigen risico geschiedt.
Door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland, hierna te noemen SSWS. wordt derhalve
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Opmerkingen en/of suggesties (belangrijke informatie voor de wandelbegeleiding,
(b.v. medicijngebruik, chronische ziekte, hartpatiënt, etc.).
_________________________________________________________________________________

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het voorgaande, alsmede met de voorwaarden
vermeld aan de achterzijde van dit formulier, waarvan deelnemer door ondertekening verklaart te
hebben kennis genomen. In verband met het privacy beleid, gaat de SSWS zorgvuldig om met uw
prive gegevens en houdt uw privé gegevens zorgvuldig in bewaring volgens de Privacywetgeving.
Zie ommezijde.
Naam ondergetekende: ____________________________________________________________________________
Datum:

Plaats:

Handtekening:

.
beide zijden ondertekenen

Stichting Sportwandelschool Hoorn / Westfriesland, Houtzaagmolen 50, 1622 HG Hoorn
Telefoon: 0229 – 23 94 47 / Mobiel 06-55 93 75 35 / / KvK 360 537 96
E-mail: administratie@sportwandelschool.nl / Website: www.sportwandelschool.nl

*doorhalen wat niet van toepassing is
01-2019

Deelnemersreglement & Privacy beleid
1. Deelnemer is diegene die zich d.m.v. dit inschrijfformulier schriftelijk aanmeldt en akkoord gaat met
automatische incasso door de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland, verder in de tekst
genoemd als SSWS.
2. Bij inschrijving verbindt deelnemer zich voor een periode van minimaal drie maanden.
Het deelnemerschap loopt daarna per kalendermaand door. Beëindiging van deelnemerschap dient
schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand.
3. Bij aanmelding betalen nieuwe deelnemers éénmalig een bedrag van € 10, = inschrijfgeld en
administratiekosten, wanneer u zich binnen 1 jaar opnieuw aanmeld als lid bent u deze kosten niet
verschuldigd.
4. Deelnemersbijdragen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
5. Deelnemersbijdrage is via automatische incasso bij vooruitbetaling verschuldigd.
6. Deelnemersbijdrage: ( alleen geldig bij automatische incasso ).
€. 17,00 per kalendermaand. €. 48,00 per kwartaal. €. 96,00 per halfjaar. €.187,00 per jaar.
7. Incasso per bank/giro: altijd in de eerste week van het kwartaal, halfjaar of jaar. Bij het niet op tijd
kunnen incasseren van de contributie volgt een betalingsherinnering waarbij het contributiebedrag
wordt vermeerderd met € 2.50 administratiekosten.
8. Wanneer u het niet eens bent met afschrijving van de automatische incasso dan heeft u de
bevoegdheid om het bedrag binnen 56 kalenderdagen na afschrijving zonder opgaaf van reden bij uw
bank terug te vorderen.
9. Eventuele gedeeltes van een betalingstermijn, wanneer men b.v. start in het midden van een termijn,
dienen tot het begin van de eerstvolgende termijn, betaald te worden.
10. De mogelijkheid bestaat, alleen wanneer deze schriftelijk is aangevraagd, om opschorting van de
contributie te krijgen. Dit alleen bij ziekte en/of blessures, maximaal 6 maanden. Na de aangegeven
periode zal de incasso wederom in gang worden gezet.
11. Bij het niet op de juiste manier doorgeven van de verhindering om welke reden dan ook, wordt
geen restitutie verleend en schort de betaling van de deelnemersbijdrage niet op.
12. In het privacy beleid van de SSWS. is voor leden, die aan de SSWS zijn verbonden, beschreven
welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke bewaartermijn wordt gehanteerd
13. Ik geef de SSWS. toestemming voor de hieronder vermelde doelstelling.
Vastleggen van gegevens ten behoeve van de leden administratie en contributieheffing
en het versturen van de nieuwsbrief.
publiceren van foto’s en/of filmpjes van op de website en social media.
14. Met dit formulier geef ik de SSWS toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven vermelde doelstellingen.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de SSWS mij opnieuw om toestemming.
15. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door dit aan het secretariaat van de SSWS te laten
weten via administratie@sportwandelschool.nl
16. Indien de SSWS geen toestemmingsverklaring van u heeft ontvangen, dan worden uw gegevens uit
de administratie verwijderd, conform het privacy beleid van de SSWS.
13. Bij aangelegenheden aangaande deelnemers, waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

Voor- en achternaam: ……………………………………………………….
Handtekening:

……………………………………………………….

