
Abonnementen

Inschrijfformulier
Datum inschrijving : Senior Jaarlid € 145,00

Voorletters : 2de gezinslid/2de sport jaarlid € 105,00

Voornaam : Senior daglid € 100,00

Tussenvoegsel(s) : Jeugd t/m 12 jaar Jaarlid € 70,00

Achternaam : Jeugd 13 t/m 17 Jaarlid € 100,00

Postcode :

Adres :

Plaatsnaam : Senior Zomerlid € 115,00

Geslacht M/V : 1 april t/m 30 september (doorlopend)

Geboorte datum :

Telefoon vast : Senior Winterlid (geen bardienst) € 59,00

Telefoon Mobiel : 1 oktober t/m 31 maart (stopt automatisch)

E-mail adres :

IBAN nummer :
Rekeninghouder* :

Speelsterkte enkel :
Speelsterkte dubbel :
KNLTB nummer :

Ja
Nee

versie 1 november 2020

Alleen invullen indien eerder getennist

BARDIENST
Elk Lid is verplicht om minimaal 2 maal per seizoen

een bardienst of alternatieve dienstverlening

Het juiste vakje aankruisen

doeleinden welke strikt noodzakelijk zijn binnen de vereniging en voor de sport. 
   *Deze gegevens zullen na het beëindigen van het lidmaatschap nog 2 jaar worden bewaard en daarna 

onherroepelijk worden verwijderd uit onze administratie.
   *U kunt ons bij beëindiging van het lidmaatschap verzoeken om deze persoonlijke gegevens direct te

verwijderen uit onze administratie op de beëindigingsdatum van het lidmaatschap.  

of per post naar R.K.s.v. R.C.D.  Ledenadministratie
Remmerstein 69, 3328 BP  DORDRECHT

Ingevuld formulier voorzien van handtekening en één pasfoto versturen naar;
ledenadministratie@rksvrcd.nl

Ondergetekende gaat met bovenstaand akkoord.                    Gaat niėt Akkoord

op de jaarlijkse contributie worden berekend.
indien geen bardienst zal worden gedaan, zal € 50,00 toeslag

Bardienst vervullen ?

HANDTEKENING

   *Door ondertekening machtigt u de R.K.s.v. R.C.D tot wederopzeggingde de verschuldigde contributie
jaarlijks van de opgegeven bankrekening af te schrijven

   *Het geïncasseerde bedrag is altijd binnen dertig dagen terug te vorderen.
   *Bij tussentijdse opzegging van het lidmaatschap, is de contributie over het gehele seizoen verschuldigd
   *De op dit formulier ingevulde gegevens zullen door R.K.s.v. R.C.D. uitsluitend worden gebruikt voor

   *Het is hem/haar bekend dat het opzeggen van het lidmaatschap vóór 1 december voorafgaande aan het 
nieuwe seizoen schriftelijk of per e-mail moet geschieden

van 4 uur te vervullen, uitgezonderd winterlid

Abonnementen

1 april t/m 31 maart (doorlopend)

inclusief het KNLTB lidmaatschap
Alle bovengenoemde bedragen zijn 

K.N.L.T.B
* Naam rekeninghouder invullen zoals op bankpas


