Jeugd / Studenten Tennis
Persoonlijke gegevens :
Voornaam

:

Achternaam

:

Geboortedatum

:

Man

 Vrouw

Straatnaam + huisnummer :
Postcode + woonplaats

:

E-mailadres

:

Telefoonnummer mobiel

:

Bent u eerder lid geweest van een tennisclub :

Telefoonnummer vast :
Ja

 Nee

Eventueel KNLTB nummer :
Spelregels lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 31 december van het lopende kalenderjaar te geschieden.
De opzegging dient uitsluitend schriftelijk of per a-mail gericht te worden aan de ledenadministratie.
(ledenadministratie@tvzaansport.nl)
Pas na bevestiging van de ledenadministratie is de uitschrijving geldig. Opzeggingen die na 31 december worden ingediend
worden pas geëffectueerd na het volgende seizoen.

Privacy
* Om onze leden te informeren over activiteiten en andere gebeurtenissen binnen de vereniging sturen we gemiddeld één
keer per maand een digitale nieuwsbrief. Wanneer u deze nieuwsbrief NIET wilt ontvangen verzoeken we u een mail met uw
motivatie te sturen naar redactie@tvzaansport.nl
* Bij TVZaansport gaan we zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer informatie hierover kunt u lezen in onze privacy verklaring én ons fotoprotocol op onze website : www.tvzaansport.nl
*Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van TVZaansport.
Contributie
Jeugdleden € 190,- inclusief 30 tennislessen
Jeugd 17+ € 225- inclusief 30 tennislessen.
Jeugd 17+ € 99,- zonder tennislessen
De contributie wordt standaard automatisch geïncasseerd in twee termijnen (1 april en 1 oktober).
Door ondertekening van dit formulier geldt het inschrijfformulier tevens als machtiging tot automatische incasso.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan TVZaansport om de contributie van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening af te schrijven.
IBAN Bank/Giro rekening :
Ten name van

:

Woonplaats :

Datum

:

Handtekening rekeninghouder :

NB. Zonder automatische incasso dient de volledige contributie in één keer voor 1 april overgemaakt worden op bankrekening
NL47 INGB 0661 1433 17 ten name van TVZaansport, met vermelding van naam en geboortedatum.
Adres ledenadministratie
Nadat u dit formulier volledig heeft ingevuld en ondertekend, kunt u het, met toevoeging van een recente pasfoto, opsturen
naar
:
Ledenadministratie TVZaansport * Grote Wetering 3 * 1509 KH * Zaandam

