Inschrijfformulier

Achternaam:…………………………………………………. Voornaam:………………………………
Voorletters: ………………………. Man / vrouw

Geboortedatum:…………………………….

Straat + huisnummer…………………………………………………………………………………….
Postcode + woonplaats………………………………………………………………………..............
Telefoonnummer:……………………………….Emailadres:…………………………………………
Ondergetekende verklaart hierbij reuma te hebben of partner te zijn van een lid met reuma.

Machtiging voor automatische incasso:
De contributie bedraagt € 22,50 per kalenderjaar.
-

Op aanmeldingen gedurende het lopende jaar wordt een korting op het jaarbedrag toegepast.

-

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het
lopende jaar.

-

Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt automatisch de door u verleende machtiging.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
“Vereniging Reuma Actief de Peel” om bedragen van uw rekening af te schrijven wegens contributie
voor het lidmaatschap en eventuele (beweeg) activiteiten
Uw Iban nr:

Datum…………………………
Handtekening:…………………………………………………..
_________________________________________________________________________________
U verklaart hierbij tevens akkoord te gaan met het verzenden van uw verenigingsblad (5 x per jaar)
en kennis te hebben genomen van de privacy voorwaarden van onze vereniging, gepubliceerd op
onze website www.reumadepeel.nl of op te vragen bij info@reumadepeel.nl
U kunt het ondertekende formulier opsturen naar,
ReumaActief de Peel, Antwoordnummer 549, 5700VB, Helmond (postzegel niet nodig)
U kunt dit ondertekende formulier ook scannen en daarna mailen naar: info@reumadepeel.nl

Voorwaarden voor lidmaatschap van Vereniging ReumaActief de Peel
Lidmaatschap is enkel mogelijk als je een reumatische aandoening hebt of als je partner bent van een
lid met reuma.
Aanmelding is alleen mogelijk via het daarvoor bestemde ‘inschrijfformulier lidmaatschap’.
De contributie bedraagt € 22,50 per kalenderjaar en zal in de eerste maanden van het jaar verrekend
worden. Aanmeldingen in de loop van het jaar worden naar rato verrekend.
Opzeggingen van het lidmaatschap dienen vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk te
gebeuren aan het secretariaat.
Als u lid bent kunt u ook deelnemen aan onze activiteiten en/of beweegroepen. Deelname aan een
beweeggroep wordt per kwartaal, bij vooruitbetaling, verrekend.
Aanmelding bij een of meerdere beweegroepen dient te geschieden via het daarvoor bestemde
‘inschrijfformulier beweegactiviteiten’. U mag vóór uw aanmelding een gratis proefles volgen.
Deelname aan activiteiten en/of beweeggroepen is geheel op eigen risico.
Opzeggingen van deelname aan de beweeggroep dient te geschieden 1 maand vóór het einde van
het lopende kwartaal.
De contributie, lesgelden van beweeggroepen en kosten van andere activiteiten van de vereniging
zullen middels automatische incasso worden afgeschreven van uw rekening, tenzij hierover door
het bestuur afwijkende afspraken gemaakt zijn.
De ledenavonden en activiteiten, buiten de beweeggroepen, worden tijdig vermeld in ons
informatieblad 't Kontakt en op de website.
Een lid mag op de meeste ledenavonden een introducé meebrengen. Op de ledenavonden, waar aan de
leden een bijdrage wordt gevraagd, wordt er voor de introducé een bijdrage gevraagd tegen kostprijs.

