
BADMINTONVERENIGING  ZUIDWESTER  
 Ledenadministratie en penningmeester: Reuzenpandasingel 84  

1704 VP Heerhugowaard  

Tel: 072-5711062 – Désirée Baumann 

Rekeningnummer: NL95 INGB 0004 1697 95 

www.bvzuidwester.nl 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Ondergetekende,  

 

Voornaam :……………………………………… (zoals deze ook op uw speellabel moet komen te staan)  

Achternaam :……………………………………… Geslacht: M / V 

Adres  :……………………………………… Geb.datum :……………………………………… 

Postcode  :……………………………………… Tel.nr.  :……………………………………… 

Woonplaats  :……………………………………… E-mail adres  :…………………….…@…………….………… 

Rekeningnr. :NL.………………………………… 

 

geeft zich per …………………..…………. op als lid van Badmintonvereniging Zuidwester te 

Heerhugowaard. Ik heb de voorwaarden en het privacy statement op de website gelezen 

en verklaar me daarmee akkoord. Ik heb de pagina over risico’s op de site gelezen en 

accepteer deze. 

Ik machtig* de vereniging hierbij tot wederopzegging** de jaarlijkse contributie van het 

genoemde rekeningnummer te incasseren***.   

 

Ik heb al eerder badminton bij een vereniging gespeeld :  ja/nee 

Ik heb het volgende spelniveau    : beginner/ervaren/zeer erv  

Ik wil mee doen aan trainingslessen   : ja/nee  

 

 (svp aanvinken) Ik geef hierbij toestemming dat de vereniging met mij communiceert 

middels mail, telefoon en nieuwsbrief. Door ondertekening bevestig ik deze keuze****. 

 

Ik ben bij BVZW terecht gekomen via :  een bekende die al lid is / zoeken op Google / 

gelezen in een krant of blad / rechtstreeks op de BVZW website / anders (graag 

toelichten op de achterzijde) 

 

N.B.: De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van beschadiging, 

verlies of diefstal van eigendommen, als ook bij blessures, kwetsuren of verwondingen.  

 

Heerhugowaard, ……………………… 2018, 
 
 

 

 

 

…………………………………….. 

handtekening 
 
* De machtiging kan door u schriftelijk bij de penningmeester van de Badmintonvereniging 
 Zuidwester worden ingetrokken. 
** Zie de voorwaarden op de website www.bvzuidwester.nl onder Vereniging - Lidmaatschap 
*** Bent u het niet eens met de afschrijving, dan heeft u één maand de tijd om uw bank of 
 girokantoor opdracht te geven om het bedrag terug te boeken. 
**** Zie ook het privacy statement op onze website. 

 
 

Inschrijving KvK 40634589 


