Inschrijfformulier

Stichting Loopgroep Leusden
Genthoek 95
3832KALeusden
Internet
www.loopgroepleusden.nl
info@loopgroepleusden.nl
Kamer van Koophandel
75078732

Betreft (aankruisen)

Nieuwe aanmelding

Bankrekening
NL97INGB0006193858

Wijziging

1. Persoonsgegevens
Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Achternaam

Roepnaam

Geslacht (M / V)
Datum aanmelding / wijziging

Geboortedatum

2. Adresgegevens
Straat

Huisnummer

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Mobiel nummer

Toevoeging

E-mailadres

3. Loopavond
Loopavond / Activiteit (aankruisen)

Startersgroep (Dinsdagavond)

Woensdagavond

Donderdagavond

4. Deelnemersbijdrage
Als je mee wilt lopen bij Loopgroep Leusden wordt een bijdrage gevraagd. Deze bijdrage bedraagt € 50,00 per
kwartaal. De deelnemersbijdrage wordt ieder kwartaal via een automatische incasso geïnd. Hiervoor geef je een
machtiging af (zie pag. 2 van dit inschrijfformulier).
Als je je gedurende het kwartaal aanmeldt betaal je voor het lopende kwartaal een bijdrage van € 20,00 per
maand. Dit bedrag dien je bij de aanmelding over te maken naar bankrekening NL97INGB0006193858 ten name
van Stichting Loopgroep Leusden.
De bijdrage voor de startersgroep bedraagt eenmalig € 50,00. Dit bedrag wordt eenmalig geïncasseerd van je
bankrekening. Hiervoor geef je een machtiging af (zie pag. 2 van dit inschrijfformulier).

Machtiging doorlopend – SEPA
Door ondertekening van deze machtiging geef je toestemming aan Stichting Loopgroep Leusden doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw bankrekening af te schrijven voor
deelnemersbijdragen en overige bedragen, en aan jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Loopgroep Leusden.
Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.
Naam incassant
Adres

: Stichting Loopgroep Leusden
: Roggeland 14
3833 VN Leusden

IBAN
Incassant id

: NL97INGB0006193858
: NL44ZZZ750787320000

IBAN-nummer bankrekening

BIC-code bank

Tenaamstelling

Plaats

5. Overige bepalingen
Door ondertekening van dit formulier meld je je aan als deelnemer van de Loopgroep Leusden. Het bestuur van
Loopgroep Leusden kan een aanmelding weigeren of beëindigen. Tevens geef je toestemming voor de
automatische incasso van de deelnemersbijdragen.
De belangrijkste bepalingen met betrekking tot je aanmelding zijn:
Je meldt je aan voor het lopende en eerstvolgende kwartaal als loper bij de Loopgroep Leusden. Daarna
wordt je deelname stilzwijgend per kwartaal verlengd. .
Als je (tijdelijk) niet meer wilt deelnemen aan de activiteiten van Loopgroep Leusden dan dien je dit uiterlijk
10 dagen voor het einde van het kwartaal schriftelijk (of per e-mail) door te geven aan de administratie van
Loopgroep Leusden. Je deelname wordt dan met ingang van het nieuwe kwartaal beëindigd. Er vindt geen
restitutie plaats van deelnemersbijdrage als je gedurende het kwartaal stopt.
Deelname aan de activiteiten van Loopgroep Leusden is geheel voor eigen rekening en risico.
Van deelnemers wordt verwacht dat zij in overleg ook een bijdrage leveren aan de organisatie van
Loopgroep Leusden.
Aansprakelijkheid van Loopgroep Leusden is beperkt tot de voor het betreffende kwartaal betaalde
deelnemersbijdrage.
Privacy statement
Loopgroep Leusden gebruikt jouw persoonlijke gegevens voor de uitvoering van jouw deelname aan Loopgroep
Leusden. Tevens kunnen er foto’s van activiteiten worden gebruikt op de website of voor andere publicaties van
Loopgroep Leusden. Door je aanmelding geef je hiervoor toestemming.

6. Bijzonderheden / Opmerkingen
Opmerkingen

6. Ondertekening
Plaats

Datum

Handtekening lid

