
Bevestiging inschrijving Beachvolley Eindhoven  

Door ondertekening van deze machtiging bevestig ik het lidmaatschap van Beachvolley Eindhoven en ga 
akkoord met de onderstaande voorwaarden: 

• Als lid van Beachvolley Eindhoven houd ik me aan de gedragsregels van Beachvolley Eindhoven 
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons en aan het Huishoudelijk Reglement 
http://www.beachvolley-eindhoven.nl/documenten/Huishoudelijk_Reglement.pdf  

• Beachvolley Eindhoven behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s van activiteiten te publiceren 
op de website, social media of in promotiemateriaal. 

• Ik geef hierbij toestemming dat Beachvolley Eindhoven mijn gegevens verwerkt. Beachvolley 
Eindhoven houdt zich aan de afspraken die in de privacyverklaring na te lezen zijn. Deze is te vinden op 
de website: https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons. 

• De kosten voor lidmaatschap en training worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene 
Ledenvergadering en op de website gepubliceerd.  

• Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient te gebeuren via de 
inschrijfmodule, voor het einde van het kalenderjaar. Bij vragen kunt u contact opnemen met de 
ledenadministratie@beachvolley-eindhoven.nl 
 

Naam Lid (indien afwijkend van ondergetekende): …………………………………………………………………. 
 

Machtiging eenmalige SEPA Incasso Algemeen 

Naam incassant : Beachvolley Eindhoven 

Adres incassant : Molierelaan 24 

Postcode/woonplaats incassant : 5629 PG  Eindhoven 

Land incassant : Nederland 

Incassant-id : NL50ZZZ172068710000 

Kenmerk machtiging  :     

(In te vullen door ledenadministratie) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Beachvolley Eindhoven om een doorlopend 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 Beachvolley Eindhoven. 

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. 

 

 Indien het lid minderjarig is: ik geef als ouder/vertegenwoordig toestemming dat mijn kind 

lid wordt van Beachvolley Eindhoven 

Achternaam en voorletters* :…………………………………………………………………………… 

Adres* :……………………………………………………………………………  

Postcode/woonplaats* :…………………………………………………………………………… 

Land* :…………………………………………………………………………… 

IBAN (rekeningnummer)* :…………………………………………………………………………… 

Plaats en datum       Handtekening* 

 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………………… 

*: Bij minderjarige deelnemers dienen deze gegevens door een ouder of verzorger ingevuld te worden 

https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons
http://www.beachvolley-eindhoven.nl/documenten/Huishoudelijk_Reglement.pdf
https://www.beachvolley-eindhoven.nl/main/over-ons
file:///C:/Users/mgrift/Documents/private/Beachvolleybal/2019/bestuur_BVE/ledenadministratie@beachvolley-eindhoven.nl

