INSCHRIJFFORMULIER IJSHOCKEY VERENIGING EINDHOVEN KEMPHANEN
Ondergetekende schrijft zich in bij IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen en gaat akkoord met
onderstaande voorwaarden.
-

Het hoofdseizoen loopt van september t/m maart van elk jaar;
Contributies worden per hoofdseizoen vastgesteld op de algemene ledenvergadering voor
aanvang van het nieuwe hoofdseizoen. Deze vindt u op www.eindhoven-kemphanen.nl;
Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en blijft gehandhaafd tot en met de datum
van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand;
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester; de
opzegtermijn bedraagt één maand;
Tussentijdse opzegging houdt geen vermindering van de contributie in;
Tijdelijk stopzetten kan alleen in overleg met het bestuur in geval van ziekte of andere
calamiteiten.

Voorletters:

Postcode en Woonplaats:

Roepnaam:

Geboortedatum en -plaats:

M / V (omcirkelen wat van toepassing is)

Telefoon- en/of gsm-nummer:

Achternaam:

E-mailadres:

Straat:

Team:

Wijze van betaling:
 Eenmalig door overmaking van de contributie op:
IBAN NL70 SNSB 0870 7388 95, t.n.v. IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen, Eindhoven
Betalingsvoorwaarden van toepassing zie bijlage1
 Per automatische incasso in 10 termijnen; machtigingsformulier (bijlage 2) invullen;
Betalingsvoorwaarden van toepassing zie bijlage 1.
Bij inschrijving van een minderjarig lid dient ondertekening plaats te vinden door één van de ouders dan
wel verzorgers.
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de bepalingen zoals hierbij en in de bijlagen zijn
vermeld.
Plaats:

Datum:

Handtekening:
Dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend samen met een kopie van een ID en 1 pasfoto
opsturen naar onderstaande adres t.n.v. penningmeester. Bij automatische incasso ook de
machtiging. U kunt deze gegevens ook persoonlijk inleveren bij de penningmeester voor een
afspraak kunt u een mail sturen naar:
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl

Bijlage 1

Betalingsvoorwaarden, vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 23-08-2013
-

Betalingstermijn contributienota: binnen 30 dagen na factuurdatum;
Automatisch incasso is alleen mogelijk voor het hoofdseizoen bij een contributie van meer dan €
200,- per lid per seizoen;
Bij automatische incasso dient een machtiging worden afgegeven aan de penningmeester;
Bij automatische incasso wordt 4% aan administratiekosten in rekening gebracht;
Er zijn 10 incassotermijnen van september t/m juni. Indien men later lid wordt dan moeten de
termijnen, die buiten het betreffende seizoen vallen, zelf vooraf worden overgeschreven;
Bij automatische incasso in 10 termijnen is het incassobedrag vooraf vastgesteld en kan niet
worden gewijzigd;
Termijnbetalingen zonder automatisch incasso worden niet toegestaan.

Contributienota binnen 30 dagen na factuurdatum betalen;
1e herinnering: binnen 14 dagen betalen;
2e herinnering: € 15,- administratiekosten, te betalen binnen 7 dagen;
3e herinnering: geen toegang meer tot trainingen en wedstrijden;
4e herinnering: vordering wordt uit handen gegeven aan incassobureau; de bijkomende kosten
zijn geheel voor uw rekening.
Automatische incasso (zie bijlage 2):
10 termijnen jaarlijks van september t/m juni;
Bij stornering of mislukte incasso: binnen 7 dagen zelf overschrijven;
Bij herinnering na stornering of mislukte incasso volgen € 15,- administratiekosten;
Bij een 3e stornering of mislukte incasso wordt de incasso stopgezet en moet binnen 14 dagen de
volledige contributie worden betaald;
Wanneer ook dan niet is betaald wordt deelname aan trainingen en wedstrijden uitgesloten tot
alle vorderingen zijn voldaan.
Incassobureau: de vordering wordt uit handen gegeven en daaruit voortvloeiende kosten zijn
geheel voor uw rekening.
Mocht het om wat voor reden dan ook voor u niet mogelijk zijn om op tijd te betalen dan dient u dit voor
het verstrijken van de betalingstermijn te melden bij de penningmeester:
penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl.
In uitzonderlijke gevallen wordt onderzocht of een oplossing kan worden gevonden.

Namens het bestuur van
IJ.V. Eindhoven Kemphanen

Bijlage 2

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij machtig ik IJshockey Vereniging Eindhoven Kemphanen om in 10x maandelijkse termijnen de
jaarlijkse contributie van mijn rekening af te schrijven.
Deze machtiging is geldig tot en met schriftelijke wederopzegging bij de penningmeester van IJshockey
Vereniging Eindhoven Kemphanen.
IBAN:
Ten name van:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Betreft contributie van (naam speler):
Datum:

Handtekening:

Deze machtiging ingevuld en ondertekend opsturen naar onderstaande adres t.n.v.
penningmeester.
U kunt deze gegevens ook persoonlijk inleveren bij de penningmeester voor een afspraak kunt u
een mail sturen naar: penningmeester@eindhoven-kemphanen.nl.

Bijlage 3

Privacy
U en/of uw kind is of wordt lid van IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen.
Tijdens trainingen en wedstrijden worden soms foto’s en video-opnamen gemaakt. Bovendien
worden er jaarlijks profiel- en teamfoto’s gemaakt.
Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend gebruikt voor publicaties op de website, sociale media of
voor andere promotionele activiteiten ten behoeve van de vereniging (zoals nieuwsbrief en
foldermateriaal).
De wetten Bescherming Persoonsgegevens zijn aangescherpt, waardoor wij genoodzaakt zijn u
te vragen of wij hiervoor toestemming van u krijgen.
Voor de goede orde vragen wij, voor de gehele periode dat u of uw kind lid is bij
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen, uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal waarop u of uw kind is afgebeeld. U kunt ervan op aan dat wij de foto’s alleen
voor de hier genoemde doeleinden gebruiken en niet ter beschikking zullen stellen aan derden.
Mocht u hiervoor geen toestemming verlenen, dan moeten en zullen wij ons inspannen om al het
beeldmateriaal van u of uw kind te verwijderen van onze website of Facebookpagina’s. Dit
betekent ook dat we de teamfoto van u of uw kind zullen verwijderen, dan wel u of uw kind
onherkenbaar zullen maken. Mocht u hierna nog beeldmateriaal aantreffen, dan zullen wij na uw
melding passende maatregelen treffen die binnen onze macht vallen.
Mocht u IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen géén toestemming voor opslag en
publicatie van genoemd beeldmateriaal, dan vernemen wij dat zo spoedig mogelijk via
info@eindhoven-kemphanenn.nl.
Indien wij niets vernemen gaan wij uit van uw toestemming, die u uiteraard te allen tijde kunt
intrekken.
Met vriendelijke groet,
Bestuur IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen

