Doorlopende machtiging:

S€PA

Naam incasssant:
Adres, postcode, plaats:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

RV & PC De Nijgraaf
IJsseldijk 92, 6931 AE Westervoort
NL65ZZZ401212480000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RV&PC de Nijgraaf doorlopende incasso-opdrachten te sturen
aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens inschrijfgeld/contributie /abt P&S en uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RV&PC de Nijgraaf.
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

Inschrijfformulier
Onderstaande meldt zich aan als

☐ Rijdend-lid

1 les ☐ Rijdend-lid 2 lessen ☐ Rijdend-lid 3 lessen

☐ Vrijrijdend-lid ☐ Startkaart-lid ☐ Niet rijdend –lid
☐ Rijvereniging

paarden of ☐ Ponyclub De Nijgraaf:

Persoonlijke gegevens
Roepnaam en voorletters: __________________________________________________________________ M/V1
Achternaam:
____________________________________________________________________________
Straat:
____________________________________________________________________________
Postcode:
_________________________________ Woonplaats: _____________________________
Telefoonnummer: _________________________________ Geb.datum: _____________________________
Bankrek (IBAN) en tenaamstelling tbv incasso:_______________________________________________________
E-mailadres (bij jeugdlid ook e-mail ouders) ________________________________________________________________
Gegevens paard/pony
Naam:
_______________________________________________
Geslacht (hengst/ruin/merrie): ________________________
Stokmaat (pony): ____________________
Evt. vorige ver. :
________________________________
Persoonsnr. KNHS
_________________
Medische gegevens
Eventuele medische gegevens waar rekening mee gehouden dient te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan
medicijnen, epilepsie, beperkt gehoor e.d. _________________________________________________________

Bij inschrijving dient € 35,00 inschrijfgeld te worden betaald. De contributie wordt vooraf per maand
geïncasseerd tgv rek NL65 RABO 0369 7234 06 tnv RV&PC de Nijgraaf. Het ondertekende inschrijfformulier
dient te worden ingeleverd bij één van de bestuursleden van de RV&PC De Nijgraaf. Het lidmaatschap wordt
actief na het kennismakingsgesprek.
1

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is
Inschrijformulier is tevens incassomachtiging tbv maandelijkse contributie: indien lid de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft is
een handtekening van ouder of voogd verplicht
³Leden (voor jeugdleden ouders/verzorger) worden geacht per jaar 12 uur vrijwilligerswerk te vervullen. Niet vervullen van taken kan op
jaarbasis voor € 75,00 worden afgekocht.
x
2

Datum:

Handtekening:

Manege: IJsseldijk 92, Westervoort, telefoon 026-311 23 49
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Ingeschreven bij de K.v.K. te Arnhem in het verenigingsregister onder nummer 40121248
Inschrijfformulier november 2018

