Inschrijfformulier zwemopleiding
‘SuperSpetters’

Contributie

Voor de zwemopleiding ‘SuperSpetters’ leden hanteert ZV De Meer een contributie van € 75,00 per maand, waarvoor
het lid 2 maal per week zwemles krijgt (in de zomervakantie en op nationale feestdagen wordt geen les gegeven).
Elke les duurt 45 minuten.
De inschrijfkosten bedragen eenmalig € 25 en dat is inclusief materialenpakket. Het materialen-pakket bestaat uit
een zwembril, badmuts, zwemboek, KNZB zwemdiploma, medaille en zoomers (ter waarde van € 22,50).
De contributie wordt in de laatste week van de maand vooraf geïncasseerd via een automatische incasso. Bij de
eerste incasso worden tevens de inschrijfkosten geïncasseerd. Voor de automatische incasso dient ZV De Meer
gemachtigd te worden middels ondertekening van bijgevoegd machtigingsformulier. ZV De Meer hanteert een
maandelijkse contributie, welke 10 maal per jaar (september tot en met juni) geïnd worden. In de maanden juli en
augustus wordt er geen contributie geïnd.
Bovengenoemde bedragen zijn volgens het prijspeil van 1 januari 2016. Jaarlijks kan de contributie na een
besluit in de Algemene Ledenvergadering worden aangepast. Het lidmaatschap kan niet tussentijds worden
opgezegd. De machtiging wordt na het behalen van het diploma automatisch beëindigd.

Het ondertekende inschrijfformulier, inclusief de doorlopende machtiging, moet gemaild worden
naar ledenadministratie@zvdemeer.nl

Naam

ZV De Meer

Adres

Floraliaweg 18

Postcode

4101 GC

Woonplaats

Culemborg

Land

Nederland

Incassant ID

NL54ZZZ401560930000

Kenmerk machtiging

Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZV De Meer om doorlopende incassoopdrachten 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 ZV De Meer.
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.

Privacy
Hierbij geef ik toestemming voor de plaatsing van foto’s van uw kind op de Website
van ZV de Meer, Facebook of andere media. Voor akkoord het vakje aankruisen.
Op de website van ZV de Meer is de privacy statement van de vereniging te lezen

