Pasfoto

Inschrijfformulier
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
(Mobiele) telefoon
Email
Bankrekeningnummer
Medische klachten
Lidmaatschap

3-7 jaar - 2 x trainen per week

€ 17,50 per mnd

8-15 jaar - onbeperkt trainen

€ 25,00 per mnd

16 jaar en ouder - onbeperkt trainen

€ 27,50 per mnd

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,00.
Inschrijfgeld

contant

per bank

Ondergetekende verklaart hierbij lid te worden bij Mansouri Gym, gaat akkoord met het
huishoudelijk reglement en heeft kennis genomen van het privacy beleid. Opzegging van het
lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren via onderstaand e-mailadres. De opzegtermijn
bedraagt 1 kalendermaand, ingaande vanaf de 1e dag van de volgende maand.
Plaats

Handtekening (ouder/voogd)

Datum

Mansouri Gym Helmond - T (+31) 6 38 39 58 70 - Email ledenadministratie@mansouri.nl IBAN NL76 INGB 0006 4691 34 - BIC INGBNL2A - KvK 60317205

Machtiging doorlopende SEPA incasso

Naam incassant

: Mansouri Gym

Adres incassant

: Marslaan 22

Postcode

: 5702 HC

Land incassant

: Nederland

Incassant-id

: NL29ZZZ60317205000

Kenmerk machtiging

:

Woonplaats

: Helmond

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
-

Mansouri Gym om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven, en
Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Mansouri Gym.

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.

Naam en voorletters

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Woonplaats

:

IBAN rekeningnummer :

Bank Identificatie (BIC)*:
Plaats en datum

:

Handtekening

:

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Mansouri Gym Helmond - T (+31) 6 38 39 58 70 - Email ledenadministratie@mansouri.nl IBAN NL76 INGB 0006 4691 34 - BIC INGBNL2A - KvK 60317205

