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BELANGRIJKE INFORMATIE
A.

Een seizoen bestaat uit 10 maanden en loopt van september tot en met juni.

B.

Het kennismakingsabonnement en de strippenkaart zijn persoonlijk en daardoor niet
overdraagbaar. Beide abonnementsvormen mogen gebruikt worden op alle
speeldagen.

C.

Kennismakingsabonnement: Heeft u gekozen voor het kennismakingsabonnement,
dan wordt deze na 2 maanden automatisch beëindigd. Na deze periode heeft u de
keuze om uw lidmaatschap om te zetten naar:
- een volwaardige lidmaatschap;
- een abonnement op basis van een strippenkaart.
Voor meer informatie over het volwaardige lidmaatschap, verwijzen wij u naar het
andere aanmeldingsformulier.
Er kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden van het
kennismakingsabonnement.
Strippenkaart: Heeft u gekozen voor de strippenkaart als abonnementsvorm,
dan gelden hiervoor aparte spelregels. Deze zijn op te vragen bij het bestuur.

D.

Met het aanvaarden (=door te betalen) van dit lidmaatschap gaat u akkoord met de
hoogte van het contributiebedrag en de wijze van betaling geldende binnen de
vereniging. Het moment waarop de betaling ontvangen is door de vereniging is de
datum van aanvang van mijn lidmaatschap. Door het lidmaatschap aan te vragen/te
aanvaarden gaat u akkoord met de Statuten van de vereniging en zal u deze naleven.

E.

In geval van tussentijdse beëindiging is in geval van het kennismakingsabonnement
alsmede de strippenkaart er geen mogelijkheid tot/voor restitutie van de resterende
periode.

F.

U wordt na inschrijving aangemeld als lid van Badminton Nederland (in geval van
strippenkaart).

G.

U zult alle verdere verplichtingen nakomen die omschreven staan in de statuten en
het huishoudelijk reglement van P.B.C. Boomgaardshoek. Hierin is onder andere
opgenomen dat u automatisch toestemming geeft tot het publiceren van foto’s etc. op
de website en overige media. De statuten en het reglement zijn op te vragen bij het
bestuur.

H.

P.B.C. Boomgaardshoek is onder geen beding aansprakelijk voor materiële en/of
letselschaden welke ontstaan aan leden en/of bezoekers van P.B.C. Boomgaardshoek.

I.

Voor de in dit aanmeldingsformulier vermelde abonnementen geldt dat er géén
inschrijvingsgeld in rekening wordt gebracht. Bij het overstappen naar een ander
abonnementsvorm, kunnen deze kosten wel
Paraaf voor akkoord bovenstaande:……………………
in rekening worden gebracht.
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AANMELDINGSFORMULIER
(invullen met blokletters)
Ondergetekende,
Achternaam

:……………………………………………………..

Voorletter(s)

:……………………………………………………..

Roepnaam

:……………………………………………………..M / V

Adres

:……………………………………………………..

Postcode

:……………………………………………………..

Woonplaats

:……………………………………………………..

Geboortedatum

:……………………………………………………..

E-mail

:……………………………………………………..

Telefoonnummer

:……………………………………………………..

Mobielnummer

:……………………………………………………..

Datum aanmelding

:…………….. — …………….. — 20……………..

Heeft u eerder badminton bij een vereniging gespeeld?
O Ja, bij de vereniging:….………………………...
mijn bondsnummer was: ......………………….
O Nee

Geeft zich op als lid van:
Badmintonclub P.B.C. BOOMGAARDSHOEK.

Paraaf voor akkoord bovenstaande:……………………
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MACHTIGINGSFORMULIER
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
P.B.C. Boomgaardshoek om van zijn/haar IBAN-rekeningnummer de contributie af te
schrijven,
IBAN rekeningnummer: …………………………………………………
Op de volgende manier: (aankruisen wat van toepassing is)
O
Kennismaking abonnement voor 2 maanden
senioren
€ 40,00 (*)
O

Strippenkaart (10 strippen per kaart)
senioren
€ 55,00 (*)

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden.
Naam rekeninghouder: ………………………………

Datum

Handtekening

…… — …… — 20…...

………………………………

(*) Genoemde bedragen zijn van toepassing voor seizoen 2018/2019. Jaarlijks wordt de
nieuwe contributie vastgesteld in een Algemene Leden Vergadering

www.pbcboomgaardshoek.nl
Volg ons op Facebook & Twitter!
Copyright Redactie
PBC Boomgaardshoek
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