Studenten Korfbal Vereniging Vakgericht
Postbus 217
7500 AE Enschede

Nederland
IBAN: NL83INGB0000426199
E-mail: bestuur@vakgericht.nl

Aanmeldingsformulier S.K.V. Vakgericht 2018-2019
Ondergetekende meldt zich aan als lid van S.K.V. Vakgericht vanaf het seizoen 2018-2019.

Achternaam
:
Voornamen (volledig)
:
Roepnaam
:
Geboortedatum
:
Adres
:
Land
:
Postcode
:
Mobiel
:
HBO/Universiteit (omcirkelen)
Studentnummer
:
E-mailadres
:
o

Plaats :

Ik heb bezwaar tegen het plaatsen van mijn e-mailadres op het beschermde gedeelte van de
website, wat alleen voor leden toegankelijk is.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan S.K.V. Vakgericht om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend eenbedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
S.K.V. Vakgericht

Rekeningnummer (IBAN) :

:

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden zoals deze zijn vermeld op de achterzijde van dit
formulier.

Datum:

Handtekening:

Plaats:

Voorwaarden

1. Van hetop de voorzijde vermelde lid moet zijn/haar contributie binnen 2 maanden na de op
voorzijde vermelde datum afgeschreven kunnen worden.
2. Het op de voorzijde vermelde lid dient in het bezit te zijn van een geldige Campus- of Union Card
met verenigingsheffing.
3. Indien het op de voorzijde vermelde lid niet aan voorwaarde 1 of 2 voldoet, zal het bestuur van
Vakgericht zich genoodzaakt zien stappen te ondernemen. De vereniging krijgt het recht alle extra
kosten die hieruit voortvloeien, te verhalen op het op de voorzijde vermelde lid.
4. Met het ondertekenen van dit formulier accepteert het op de voorzijde vermelde lid de hier
genoemde voorwaarden en verplicht zich tot het betalen van contributie voor elk collegejaar
waarin hij/zij lid is.
5. Een lid blijft lid tot het einde van het collegejaar waarin hij/zij, na schriftelijke opzegging(dat wil
zeggen een brief met handtekening of een e-mail) een bevestiging van het bestuur van Vakgericht
heeft ontvangen. Afmeldingen kunnen gestuurd worden naar het op de voorzijde vermelde adres,
of worden gedeponeerd in de Vakgericht-postbus (Vakbak) in het sportcentrum.
6. Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 augustus van het lopende collegejaar zal hij/zij
automatisch lid blijven voor het daaropvolgende collegejaar.
7. Het privacy statement van S.K.V. Vakgericht is van toepassing op dit formulier. Deze is te vinden
op www.vakgericht.nl.
Bepalingen betreffende automatische incasso:
•
•
•
•
•
•

Er wordt maandelijks, indien nodig,in de 1eweek van de maand afgeschreven;
Er is een maximumbedrag van € 75,- per maand dat afgeschreven mag worden van de
rekening van de machtiging gever;
Er kan geïncasseerd worden voor contributie, kosten van bezochte activiteiten of voor
gekochte goederen.
Machtiging gever heeft het recht op een afrekenstaat over de maand waarover afgeschreven
wordt. Deze ontvangt hij/zij minimaal een week voor afschrijfdatum;
Maximaal 30 dagen na datum van de afschrijving van zijn of haar rekening, mag bezwaar
gemaakt worden en kan het incasso gestorneerd worden.
De machtiging blijft geldig tot 2 maanden nadat het lidmaatschap is afgelopen.

Opmerkingen:
•
•
•

Het collegejaar duurt van 01-09 tot 31-08.
Vakgericht maakt gebruik van een werkheffing, deze hoeft het op de voorzijde vermelde lid
alleen te betalen als het lid niet voldoet aan de voorwaarde voor de vrijstelling van de
werkheffing.
De hoeveelheid werkuren en de kosten voor het niet behalen van de werkheffing worden elk
jaar vastgesteld tijdens een algemene ledenvergadering.

Hoe ben je in contact gekomen met Vakgericht?
o Via de website
o Via de Facebookadvertentie
o Via een Vakgerichter, namelijk:
o Anders, namelijk:

