Het formulier zenden naar:
Tennisvereniging Breakpoint‘83
t.a.v. de ledenadministratie
Kraaienest 20, 5345DS Oss
ledenadministratie@breakpoint83.nl

INSCHRIJFFORMULIER VOOR LIDMAATSCHAP
(s.v.p. invullen in blokletters en bij * doorhalen wat niet van toepassing is)

INSCHRIJVING
Naam en voorletters : …………………………………………………………………………………
Roepnaam : ………………………….

M/V*

Geboortedatum : …………………………………..

Adres : ………………………………………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats : …………………………………..............

Telefoon : …………………...........

E-mailadres : ……………………………………………………………

GSM: ……………………..............

wenst lid te worden van Tennisvereniging Breakpoint‘83 en verklaart akkoord te gaan met de daaraan
verbonden voorwaarden beschreven in onze statuten en huishoudelijk reglement, te vinden op onze website
(www.breakpoint83.nl) onder tabblad “Leden Info”.

LIDMAATSCHAPVORM
Junior (t/m 12 jaar) lid

[ ]

Donateur lid

[ ]

Junior (vanaf 13 jaar) lid

[ ]

Senior (spelend) lid

[ ]

HISTORIE
Heeft u reeds eerder in verenigingsverband padel of tennist gespeeld?
Bent u in de afgelopen 2 jaar lid geweest van de KNLTB?

ja / nee *

ja / nee * Tennis / Padel / beide *
Bondsnummer: ……………….

Speelsterkte Tennis (Enkel):

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9*

Speelsterkte Tennis (Dubbel):

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9*

Speelsterkte Padel:

3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9*

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint’83 deze persoonsgegevens te gebruiken t.b.v. haar
administratieve doeleinden en deze te delen met de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB),
met inachtneming van de hiertoe geldende wet- en regelgeving. Zie ook de Breakpoint’83 privacy verklaring
op de website.

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Breakpoint’83 te Oss ( incassant ID “NL05ZZZ402171070000”),
om van haar/zijn rekening het bedrag voor contributie en eventuele kosten (t.g.v. lessen) af te schrijven.
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Breakpoint’83
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Tennisvereniging Breakpoint’83. Het betreft hier dus een doorlopende SEPA machtiging.
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.
Pagina 1 van 2

Het formulier zenden naar:
Tennisvereniging Breakpoint‘83
t.a.v. de ledenadministratie
Kraaienest 20, 5345DS Oss
ledenadministratie@breakpoint83.nl

Op de website (www.breakpoint83.nl) vindt u onder tabblad “Ledeninfo”, een overzicht van de contributies
per lidmaatschapsvorm.
Bankrekeningnummer (IBAN) lid : …………………………………………………………………………………..
ten name van : ………………………………………………………………………….
Datum : …………………………….

Handtekening : ……………………………

Naam en handtekening van wettelijk vertegenwoordiger van jeugd *
Naam : ………………………………..

Handtekening : ……………………………

PASFOTO

1x PASFOTO
graag naam op
achterzijde
pasfoto vermelden
t.b.v
KNLTB wedstrijdpas

Dit formulier (inclusief recente pasfoto) inleveren bij de ledenadministratie. Op basis van deze informatie
gaan wij u aanmelden bij zowel tennisvereniging Breakpoint’83 als bij de KNLTB.

OPZEGGING
In geval van opzegging dient dit voor 31 december schriftelijk (per post of e-mail) te gebeuren bij de
ledenadministratie, anders loopt het lidmaatschap een heel kalenderjaar door. De ontvangst van uw
opzegging wordt binnen 2 weken aan u bevestigd.

Tennisvereniging Breakpoint’83
Ledenadministratie
Kraaienest 20
5345DS Oss
Tel. 0412-642500
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