GV Unisson
Boekelo
Inschrijf- en Machtigingsformulier GV Unisson
Voornaam

jongen/meisje

Achternaam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer lid*
Telefoonnummer ouder/noodnummer*
E-mailadres lid*
E-mailadres ouder*
* Invullen wat van toepassing is.
Voor eventuele informatie aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden willen we graag beschikken over
telefoonnummer en e-mailadres van de ouder.

Lessen
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Wenst lid te
worden van:**
Volleybal dames 1
Volleybal heren
Rhönradturnen
Fit 50+
Dance! (de Zweede)
Dance! (de Zweede)
Rhönradturnen
Volleybal dames 2/3
Gym meiden 5/6/7 jaar
Gym meiden 8/9 jaar
Gym meiden 10 jaar e.o.
Dance workout (de Zweede)
Gym peuters
Gym kleuters
Gym jongens
Gym meiden
Selectie turnen

** Aankruisen wat van toepassing is

Tekenen voor akkoord
Datum aanmelding
Handtekening

19.00 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20:00 uur
14.30 - 15.30 uur
15.30 - 16.30 uur
17.00 - 18.30 uur
20.00 - 21.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 – 21.00 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 21.00 uur

GV Unisson
Boekelo
(voor jeugdleden de handtekening
van de ouder/verzorger)

Vergeet niet het machtigingsformulier in te vullen!
Doorlopende machtiging
Door ondertekening van onderstaand formulier geeft u toestemming aan GV Unisson om doorlopende
incasso-opdrachten door te sturen naar uw bank voor afschrijving van uw rekening en aan uw bank
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van GV Unisson.
Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken door uw bank.
Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw en bank en vraag naar de voorwaarden.

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
IBAN nummer
Bank Identificatie (BIC)
Plaats en datum

Handtekening rekeninghouder

GV Unisson wordt gemachtigd voor het incasseren van de volgende bedragen:
● Eenmalig inschrijfgeld a € 10,● Maandelijkse contributie
De machtiging wordt verleend tot schriftelijke wederopzegging met inachtneming van een volle
kalendermaand.
Opzegging lidmaatschap kan maandelijks en alleen door te mailen naar;
ledenadministratie@gv-unisson.nl met daarin de naam van het lid en de datum van opzegging.

