B.C. Bakel
Incassant ID:
BankIdentificatie [BIC]:

NL21RABO0104111135
RABONL2U

Inschrijving / mutatieformulier
Betreft:

nieuw / wijziging / opzegging *

Soort lid:

junior / senior / rustend *

Volledige Achternaam:

Datum aanmelding:

Roepnaam:

Geslacht:

Geboortedatum:

/

Straatnaam:

Nummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:
E-Mail-adres

/

Mobiel:
---------------------------------------------------------------------

Incasso:
IBAN - rekeningnummer:
Rekeninghouder:
Ondergetekende machtigt Badmintonclub Bakel, per kwartaal contributie te innen.
Handtekening
Indien de inschrijvende minderjarig is dan is de toestemming van één der ouders
en/of verzorgers vereist.
Handtekening (ouder/verzorger)

Bij aanmelding is men eenmalig inschrijfgeld verschuldigd van € 5,00
Dit bedrag wordt verrekend bij de eerste betaling. 1e betalingstermijn kan afwijken
Voor informatie kunt u terecht op onze website, www.bcbakel.nl.
Wij maken u erop attent dat het uw verantwoording is om tijdig wijzigingen door te geven.
Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren m.b.v. dit formulier.
Regeling incasso-opdrachten:
Bij contributiewijzigingen hoeft u verder niets te doen, het bedrag wordt automatisch aangepast. Indien u opzegt als
lid dan vervalt automatisch de machtiging en wordt er niets meer van uw rekening afgeschreven. Ook als u het
onverhoopt niet eens bent met een bepaalde automatische afschrijving, dan heeft u 8 weken de tijd om daar iets aan
te doen. U stuurt dan gewoon een berichtje naar het kantoor waar uw betaalrekening loopt. Daar zal men dan het
betreffende bedrag meteen terugstorten op uw rekening. U kunt natuurlijk ook altijd onze penningmeester bellen.

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG-wet)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing,
beter bekend als de AVG-wet. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde
privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoons-gegevens (Wbp) geldt niet meer
in Nederland. Daarom heeft BC Bakel het privacy beleid moeten wijzigen.
Om aan de vernieuwde Europese privacywet te voldoen, heeft het bestuur allerlei
maatregelen getroffen om aan de meest recente wet- en regelgeving te voldoen. Dit
staat allemaal beschreven op de website van BC Bakel. Ook in de toekomst willen wij
graag voor iedereen van alles blijven organiseren, daarom vragen wij om je medewerking
en toestemming hiervoor.
Wij verzoeken je vriendelijk om de onderstaande gegevens zorgvuldig door te lezen en
in te vullen. Je geeft toestemming door de vakjes aan te kruisen. Ter controle vragen
wij om je telefoonnummer en e-mail adres, zodat wij onze ledenadministratie kunnen
controleren en zo nodig aanpassen.
Deze toestemming kan te allen tijden worden ingetrokken. Neem hiervoor contact op via
de mail of website. Vanaf het moment van intrekking mag de verwerking, die op basis
van toestemming geschiedt, niet meer plaatsvinden en heeft géén terugwerkende kracht.
Verwerkingen die op basis van toestemming hebben plaatsgevonden blijven dus
rechtsgeldig, ook als de toestemming op enig moment wordt ingetrokken.

Ik verleen mijn toestemming aan BC Bakel voor het maken, opslaan
en het voor die doeleinden verder verwerken van foto’s en beeldmateriaal
dat tijdens de speelmomenten wordt gemaakt.
Ik verleen mijn toestemming aan BC Bakel om de foto’s en het
beeldmateriaal dat tijdens de speelmomenten wordt gemaakt te
publiceren en daartoe (verder) te verwerken, onder andere door plaatsing
op de website van BC Bakel en (andere) sociale media.

Telefoonnummer:

___________________________________________________

E-mail adres:

___________________________________________________

Voornaam

Achternaam

Datum

Handtekening

