Inschrijfformulier Loopgroep Waalre

Naam: ................................................................................................................
Straat + huisnummer: ........................................................................................
Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ..........................................................................
E-mailadres: ..........................................................................
Geboortedatum: ..........................................................................
Hardlopen/wandelen (doorhalen wat niet van toepassing is)
Datum: ..........................................................................
Handtekening: ..........................................................................
De contribuDe bedraagt € 60,00 per jaar.
Het contribuDejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wie lid wordt, betaalt voor de rest van het lopende
jaar:
•

- Lid geworden in januari, februari of maart: € 60,-

•

- Lid geworden in april, mei of juni: € 45,-

•

- Lid geworden in juli, augustus of september: € 30,-

•

- Lid geworden in oktober, november of december: € 15,-

Pas daarna, dus per eerstvolgende 1 januari, ga je gewoon € 60,- per jaar betalen, dus voor 1 januari t/m 31
december. Bij opzegging wordt geen al betaalde contribuDe geretourneerd.
De contribuDe voor de rest van het lopende jaar (zie schema hierboven) graag overmaken op rekeningnummer
1011 97 675 bij de Rabobank (IBAN: NL30RABO0101197675) t.n.v. rekeninghouder‘Loopgroep Waalre’. Dit doe
je vervolgens onder vermelding van “Contribu9e, gevolgd door je naam”
De contribuDe voor de hele jaren (dus van 1 januari t/m 31 december) wordt automaDsch geïnd.
Door ondertekening van dit inschrijﬀormulier verleen je aan Loopgroep Waalre
(incassant-ID NL52 ZZZ 1714 9734 000) tot wederopzegging de machDging om jaarlijks in december of januari
de contribuDe voor het nieuwe jaar van je rekening te laten afschrijven.
Je rekening is (svp IBAN invullen): …………………………………………………………….
Opzegging van het lidmaatschap kan tot 1 december van het voorafgaande jaar.
Door ondertekening van dit inschrijﬀormulier bevesDg je ook akkoord te gaan met opslag, gebruik (uitsluitend
binnen de loopgroep) en beheer van je gegevens zoals omschreven in de privacyverklaring op onze website
www.loopgroepwaalre.nl.
Het inschrijﬀormulier graag inleveren bij: Marja Raijmakers, Willibrorduslaan 47, 5581 GB Waalre.
Je kunt het ook scannen en sturen aan info@loopgroepwaalre.nl
NB: Je bent zelf verantwoordelijk voor deelname aan de acDviteiten van Loopgroep Waalre.
Heb je vanwege je gezondheid vragen of twijfels, neem dan contact op met je huisarts.

