Lidmaatschapsovereenkomst
Toestemmingsverklaring

ALEX ATHLETICS SPORT
Kickboks - Karate - Personal Training
Initialen

Adres + nr

Voornaam

Postcode

Achternaam

Woonplaats

Geb. datum

Tel. privé

Emailadres

Tel. mobiel
graag invullen in blokletters

Ik geef mij op als lid bij Alex Athletics Sport en ga deze overeenkomst aan onder de mij bekende voorwaarden
1pw

2pw

onbeperkt

Volwassene
⃞

€ 30,50
⃞

€ 34,50
⃞

€ 39,50

Partner
⃞

€ 57,50
⃞

€ 64,50
⃞

€ 69,50

Gezin
⃞

€ 79,50
⃞

€ 89,50
⃞

€ 99,50

Jeugd (13 t/m 18jr)
⃞

€ 27,50
⃞

€ 31,50
⃞

€ 37,50

Kids (t/m 12jr)
⃞

€ 24,50
⃞

€ 28,50
⃞

€ 33,50

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Alex Athletics Sport om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Alex Athletics Sport. Als u het niet eens bent met deze afschrijving
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
De contributie zal een week voor aanvang van de nieuwe maand worden afgeschreven. Het te innen bedrag is gelijk aan de
overeengekomen lidmaatschapskosten, vermeerderd met eventueel genoten consumpties, stortingen en extra diensten. U gaat
ermee akkoord dat Alex Athletics Sport afziet van vooraankondiging.

Inschrijfgeld

€

15,-

AUTOMATISCHE INCASSO
Ik machtig hierbij, tot wederopzegging, Alex Athletics Sport om maandelijks het
bedrag van deze overeenkomst af te schrijven

Contributie

€

Totaal €

Ingangsdatum _

vanaf eerste les tot
1e van nieuwe maand

_-_ _-____

Naam rekeninghouder
Medewerker
Alex Athletics Sport

Kenmerk machtiging

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (invullen door AAS)

IBAN NR.

_

___ ____ ____ ____ __

Handtekening rek. houder

Ik ga akkoord met de voorwaarden en regels die verbonden zijn aan deze overeenkomst, zoals hieronder vermeld.
Voor een minderjarig lid (<18 jaar) is daarnaast ook een handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger vereist.
Naam lid/ouder/verzorger
Datum
Handtekening

v20200311

1

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Als sportclub hebben wij ons te houden aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Onze privacyverklaring kun je vinden op onze website. We zijn verplicht jouw toestemming te vragen om jouw gegevens te
mogen gebruiken.
Voor het goed functioneren van onze sportclub willen wij jou graag (laten) informeren over sportactiviteiten, aanbiedingen en
dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van jou of jouw kind in de
nieuwsbrief, op de website of op Facebook plaatsen.
Door ondertekening van dit formulier geef je aan Alex Athletics Sport toestemming om gegevens over jou en/of jouw kind te
gebruiken en verwerken.

Ik geef Alex Athletics Sport toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen

⃞

Verwerking van mijn gegevens voor administratieve doeleinden

⃞

Het gebruik van mijn mobiele nummer om mij bijv. toe te voegen aan een Alex Athletics Whatsapp groep (oa. ivm
doorgeven van wijzigingen in het lesrooster ivm ziekte) en om u rechtstreeks te kunnen benaderen.

⃞

Het gebruik van mijn e-mailadres om mij op de hoogte te houden van het laatste clubnieuws en/of
wedstrijdschema’s, lestijden, programma’s etc. Je kunt je ten alle tijde hiervoor uitschrijven

⃞

Publiceren van foto’s en/of filmpjes op de eigen website of Social Media (Facebook - Instagram - LinkedIn)

⃞

Beschikbaar stellen van fotomateriaal voor redactionele doeleinden, bijvoorbeeld in een persbericht over een
examen of toernooi

Jouw toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging jou opnieuw om toestemming.
Je mag jouw toestemming op elk moment intrekken.

Ondertekening
LET OP:
In geval het betreffende lid jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring door een ouder/verzorger ondertekend te worden.
Naam lid/ouder/verzorger
Datum
Handtekening

Alex Athletics Sport, Cumulus 54, 3893 DE Zeewolde

v20200311

2

