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HOLLANDSCHERMEN         
 

Inschrijfformulier nieuw lid met doorlopende machtiging S€PA 

 

Locatie (kruis aan): Alkmaar / Heemstede  

HollandSchermen p/a Tinnegieterstraat 25, 1825 DT in Alkmaar, Nederland  

Incassant ID: NL90ZZZ406351040000  

Machtigingsnummer:   …………………………………………………… (door adm in te vullen) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HollandSchermen doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en KNAS lidmaatschap én aan uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HollandSchermen. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam nieuw lid: M / V…………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode: …………………………………………………… Woonplaats: ……………………………………………......... 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Eigen materiaal: ja / nee………………………………………………………………………………………………………..... 

Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………………………………….... 

Ten name van: ………………………………………………………………………………………………………………....   

In het kader van de privacywetgeving vragen wij toestemming voor het maken van foto’s tijdens wedstrijden en trainingen 

t.b.v. promotiedoeleinden en het gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van berichten van trainers en bestuur met 

nieuws over de vereniging. Door O aan te vinken geef ik geef toestemming voor: 

 

O Het maken van foto’s tijdens trainingen en schermwedstrijden t.b.v. publicatie op de website, facebook en in 

publiciteitsmateriaal van HollandSchermen ter promotie van de vereniging. Deze beelden worden niet aan derden 

doorgegeven zonder expliciete toestemming van de personen die er op zijn afgebeeld. 

O Het toesturen van de berichten door HollandSchermen, zo’n 6 keer per jaar, over trainingsinformatie op het 

bovenstaande e-mailadres. Elk nieuwsbericht bevat een afmeldlink, door afmelding kan je relevante informatie missen.                                                                             

Ondergetekende verklaart zich akkoord met het huishoudelijk reglement van HollandSchermen. Deze is op te vragen bij de 

secretaris en staat vermeld op www.hollandschermen.nl. 

 

Plaats; …………………………………………………….. 

 

Datum:……………………………………………………...Handtekening:…………………………………………………..…. 

 

Stuur dit formulier aan de ledenadministratie of lever het in bij de trainer. Maak een kopie voor uw eigen administratie. 

 

IBAN NL27 RABO 0145 6570 00        www.hollandschermen.nl         KvK 40635104        KNAS 1019  

Postadres Tinnegieterstraat 25, 1825 DT in Alkmaar, telefoon administratie  06-00 00 00 (tel Hein, of? ) 

http://www.hollandschermen.nl/
http://www.hollandschermen.nl/

