
Schermgroep La Rapière, Maastricht

Formulier nieuwe jeugdleden

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Telefoonnummer
(van ouder)

E-mailadres
(van ouder)

Adres

Postcode & Woonplaats

Door ondertekening wordt ons kind tot wederopzegging lid van Schermgroep La Rapière en 
verklaar ik akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Schermgroep La Rapière.
Tevens geef ik Schermgroep La Rapière toestemming om de door mij verstrekte gegevens te 
bewaren en te gebruiken voor het bijhouden van haar ledenadministratie, mij in te schrijven bij de
KNAS, mij te informeren over activiteiten van Schermgroep La Rapière (ALV, etc) en over het 
schermen in het algemeen (wedstrijdaankondigingen en bondsinformatie) zolang mijn kind lid is 
van de vereniging.

Datum

Plaats

Handtekening

U gaat akkoord met het plaatsen van foto’s op social media in het kader van de schermsport en 
van Schermgroep La Rapière.
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Ja / Nee

Bij inschrijving/ondertekening hebt u een exemplaar van het 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging gedownload en u 
verklaart hiermee kennis genomen te hebben en akkoord te zijn 
met de inhoud.



Bankgegevens
(Voor automatische incasso)

Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan Schermgroep La Rapière 
te Maastricht om maandelijks het verschuldigde bedrag voor contributies af te schrijven van de 
hieronder genoemde bankrekening.

Eenmalig inschrijfgeld: € 20,-
Maandelijkse contributie: € 20,-
Jaarlijkse bondscontributie (KNAS):  € 30,80
Huur van materialen (kleding, masker, handschoen, kuras en/of elektrisch materiaal): 
€ 37,50 p.m. (indien van toepassing).

 Indien u niet akkoord gaat met de boeking kunt u binnen 30 dagen uw eigen bank 
opdracht geven het bedrag terug te storten (storneren).

 Indien u niet meer akkoord gaat met automatische incasso van de verschuldigde 
contributies, kunt u dit uitsluitend schriftelijk kenbaar maken bij de penningmeester van 
Schermgroep La Rapière te Maastricht en zo de incasso intrekken.

Voornaam (lid)
(van ouder)

Achternaam (Lid)
(van ouder)

Tenaamstelling rekening

Rekeningnummer

Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de regels van incassomachtiging zoals van 
toepassing verklaard door de incasserende bank (zie hiervoor de informatie op de website van uw
bank).

Tevens verklaar ik door ondertekening Schermgroep La Rapière te Maastricht toestemming om 
de door mij verstrekte gegevens te bewaren en te gebruiken voor het automatisch incasseren van 
de door mij verschuldigde contributie zolang ik lid ben van de vereniging.

Datum

Plaats

Handtekening
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