Inschrijfformulier

In te vullen door secretariaat:
Datum binnenkomst: ___________________

V 2019-005

Toegekend lidnummer : ___________________

1. Voorletters + Achternaam

Lid met ingang van :

___________________

Afgemeld per:

____________________

2. Voornaam
3. Adres
4. Postcode

5. Woonplaats

6. geboortedatum

7. Geslacht

8. Telefoonnummer

Man / Vrouw

9. Mobiele nummer

10. Email adres
11. Ik wens graag een abonnement op: Basiszwemmen [ma-di-do] / Hydrotherapiegroep [zat] / Badminton [wo] / donateur *)
Tot zover de verplichte onderdelen van het aanmeldformulier. De onderstaande onderdelen zijn optioneel. U kunt een automatische
incasso opdracht afgeven en u kunt uw bijzondere gegevens met betrekking tot uw gezondheid vermelden. In geval van nood
kunnen wij de hulpverleners van de juiste cruciale informatie voorzien en de thuisblijvers informeren. Met op opgaaf van onderstaande gegevens geeft u tevens aan kennis te hebben genomen van onze privacyverklaring en daarmee deze te accoorderen. Geen opgaaf?
Ga dan door naar 19 en 20 voor ondertekening.

Als u een automatische incassomachtiging wenst af te geven, vul dan onderstaande gegevens in:
12. IBAN nr.
13. KIS mag incasseren in :

één termijn of vier termijnen *)

U kunt uw bijzondere gegevens vermelden. Voor verwerking zie onze website / privacy
14. Aard beperking:
15. Bijzonderheden/
medicijnen:
16. Bij nood waarschuwen (naam):

17. Telefoonnr.:

18. Huisarts (naam):

19. Telefoonnr.:

Met de ondertekening van dit document verklaar en accoordeer ik dat ik kennis heb genomen van de algemene voorwaarden,
het huishoudelijke reglement en de privacyverklaring van de KIS. Al deze documenten kan ik ten alle tijden downloaden vanaf
onze website www.deKIS.nl

20. Datum

21. Handtekening

*) haal door wat niet van toepassing is, of maak keuze uit onderstaande lijst (online versie)

Meer informatie:
Sportvereniging KIS, Engelandstraat 76, 1966 NJ Heemskerk
T:+31(0)251 25 47 14, E: secretariaat@deKIS.nl, www.deKIS.nl

Print Form

Indien printknop niet
werkt, dan RE muis knop
en kies voor 'afdrukken'.

