KENNEMER
ZWEMCLUB

Opgericht 1 januari 1953
Aangesloten bij de K.N.Z.B.
Koninklijk goedgekeurd.
Postbus 265
1940 AG Beverwijk
IBAN: NL03 ABNA 0564 1350 46

AANVRAAG LIDMAATSCHAP K.Z.C.
(invullen in blokletters)
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voorletter(s)

: _____________ Achternaam

: _______________________________

Roepnaam

: ________________________

Geslacht: Meisje / Jongen (omcirkel keuze)

Geboortedatum

: ____ - ____ - ________

Adres

: ________________________________________________________________

Postcode

: ________ ____ Woonplaats

Telefoon

: _________________________________________________________________

E-mail adres

: _________________________________________________________________

: ____________________________________

Activiteit (aankruisen):
 Zwemles Survival ABC-diploma
Lesuur:  18:00-18:45 uur
 18:45-19:30 uur
 Waterbikkelplan
 Wedstrijdsport zwemmen / waterpolo
 Masterzwemmen
 Vrijwilliger (niet betalend lid, machtig niet van toepassing)

(Svp voorkeur lestijd aangeven)

De tarieven zijn terug te vinden op onze website: www.kennemerzwemclub.nl/tarieven
Het lidmaatschapsgeld is inclusief contributie, trainingsgeld, startnummer en wedstrijdkosten en is afhankelijk van
de activiteit die je uitvoert. Het lidmaatschap wordt in 10 termijnen per jaar aan het begin van de maand door middel
van automatische incasso geïnd, met uitzondering van juli en augustus. Het jaartarief is dus 10 maal het maandtarief.
Opzeggen voor de wedstrijdsport kan alleen voor 1 juni of voor 1 december. Voor alle overige activiteiten kan dit
maandelijks. De opzegging gaat altijd in per einde van de maand volgend op de maand waarin wordt opgezegd.
Als je lid wordt van KZC, ga je akkoord met ons privacy beleid (zie https://www.kennemerzwemclub.nl/privacy) en
houdt je je aan de gedragsverwachtingen die gelden binnen KZC (zie
https://www.kennemerzwemclub.nl/gedragsverwachtingen)

Voor akkoord, handtekening lid/vrijwilliger, indien jonger
dan 16, dan handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger:

_________________________________

=============================================================================
MACHTIGING INCASSO INZAKE LIDMAATSCHAP KZC (VERPLICHT)
Hierbij machtig is KZC de maandelijkse kosten van het lidmaatschap van bovengenoemd lid in 10 maandelijkse
termijnen ven mijn rekening af te schrijven.

Naam rekeninghouder

: ____________________________________________________________

IBAN Bankrekening:

: __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __

Handtekening rekeninghouder: ____________________________

