Turnvereniging Linea Recta
Sportcentrum Drienerlo

INSCHRIJFFORMULIER

Postbus 217
7500 AE Enschede
NL28ABNA0590963341
bestuur@linearecta.utwente.nl

Gegevens
Achternaam
Voornaam

Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres*

Geboortedatum

Studentnummer

EHBO-diploma?

ja/nee

BHV-diploma?

ja/nee

T-shirt**?

ja/nee

Zo ja, maat?

S/M/L/XL

Soort shirt?

ronde hals/V-hals

* Graag uw persoonlijke e-mailadres, dus niet de studentmail.
**T-shirts zijn halve prijs bij inschrijving.
Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging lid te willen worden van Studententurnvereniging Linea Recta. Hij/zij
gaat hierbij akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van deze vereniging (ter inzage bij een bestuurslid of
op de website) en met de voorwaarden die bij dit formulier zijn gevoegd. Opzegging dient uiterlijk vier weken voor het begin
van het nieuwe collegejaar te geschieden.

Plaats
Handtekening
Datum

Privacy
 Ik wil NIET dat mijn gegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres) aan andere leden van Linea Recta
bekend worden gemaakt.
 Ik wil NIET aan de tamtammailinglist (vrijwillige mailinglist) van Linea Recta toegevoegd worden.
 Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens***
 Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, wedstijden en activiteiten van Linea
Recta en het gebruik hiervan op de website, social media, etc.***
***Moet hiermee akkoord zijn

Dit formulier ingevuld inleveren bij een bestuurslid of in het postvakje van Linea Recta in het Sportcentrum.
Voor lidmaatschap bij Linea Recta is het noodzakelijk om een Union Card aan te schaffen met bijbehorende verengingsheffing (aan te
schaffen via dms.utwente.nl)

Z.O.Z.

Turnvereniging Linea Recta
Sportcentrum Drienerlo
Postbus 217
7500 AE Enschede
NL28ABNA0590963341
bestuur@linearecta.utwente.nl

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO ALGEMEEN
Onze gegevens:
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode/woonplaats incassant:
Land incassant:
Incassant-id:
Kenmerk machtiging

Linea Recta
Sportcentrum Drienerlo Postbus 217
7500 AE Enschede
Nederland
NL49ZZZ400737500000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• Linea Recta om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te laten schrijven en
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Linea Recta.
• Naast de jaarlijkse contributie (€ 30,- onder voorbehoud) wordt jaarlijks een barborg van €50,afgeschreven. Met de eerste bardienst verdient u €10,- terug, na de tweede wederom €10,- en na de
derde de resterende €30,-.
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.
Uw gegevens:
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
IBAN (rekeningnummer):
BIC (bank indentificatie code):
Plaats en datum:

Handtekening:

Een aantal keer per jaar zal de penningmeester van Linea Recta naar alle debiteuren een e-mail sturen, met een
schuldenoverzicht. Zonder tegenbericht binnen een week na het verschijnen van deze e-mail, wordt er vanuit
gegaan dat de debiteur de juistheid van de gegevens bij de penningmeester erkent en wordt er overgegaan tot
automatische incasso. De e-mail zal veertien dagen voor de automatische incasso verstuurd worden.

