Wij verzoeken u dit formulier volledig en leesbaar in te vullen.

AANMELDINGSFORMULIER VIRTO
Voorletters: _____________ Roepnaam: ____________________________________________
Achternaam: ____________________________________________

O Man

O Vrouw *

Geboortedatum: ________________________________________________________________
Naam ouder: ___________________________________________________________________
Postcode: _____________ Woonplaats: ____________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________
Telefoonnummer: _______________________________________________________________
Mobiel nummer: ________________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________________
Bijzonderheden: ________________________________________________________________
(bijvoorbeeld allergie-informatie)
*Omcirkel wat van toepassing is.
Indien van toepassing:
U-pas nummer: _________________ (kopie U-pas gaarne toevoegen aan aanmeldingsformulier)
Restsaldo U-pas:

______________________________________________________________

Bovengenoemde meldt zich aan als lid van turn- en sportvereniging VIRTO te Breukelen.
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend d.m.v. een afmeldformulier bij de ledenadministratie of per e-mail. Opzegging dient te geschieden voor 1 juni van het lopende seizoen.
Als er geen opzegging wordt ontvangen, dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
Soort training/les: ______________________________________________________________
Dag en tijd:
e

Datum 1 les:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

De contributiebedragen, die te vinden zijn op onze website worden per jaar geïncasseerd. Het
seizoen loopt van september t/m juni. De jaarcontributie wordt rond 25 september
geïncasseerd. De contributie voor ouder- en peutergym en de selectie wordt in 5 termijnen
afgeschreven (zie data op de website www.virtobreukelen.nl). Vragen? Stuur een mail naar
virtobreukelen@gmail.com

Z.O.Z.

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA
VIRTO Turn- en sportvereniging
P/a Straatweg 216, 3621 BZ Breukelen
Incassant ID: NL27ZZZ404799330000
Kenmerk machtiging:
Reden betaling: incasso contributie
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan VIRTO Turn- en sportvereniging
om contributie, inschrijfgeld en wedstrijdgeld* van het op dit formulier vermelde lid, van
zijn/haar rekening af te schrijven. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VIRTO Turn- en sportvereniging.
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.
Naam: ________________________________________________________________________
IBAN: _________________________________________________________________________
Plaats en datum van ondertekening: ________________________________________________
Handtekening: _________________________________________________________________
* ieder lid wordt hier individueel over geïnformeerd

GEBRUIK FOTO’S
Er worden tijdens de lessen en/of evenementen van Virto soms foto’s gemaakt welke
gebruikt worden voor publicitaire doeleinden zoals b.v. Facebook, website en/of de lokale
krant. Mocht u er bezwaar tegen hebben als foto’s van u/u kind(eren) gebruikt worden,
laat het hieronder weten:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

De ruimte hieronder is bestemd voor VIRTO

