
Meer informatie over onze vereniging vindt u op: http://www.badmintongroenester.nl 
 

Postadres : Duivensteen 71 
  4761 KV Zevenbergen 
Email : info@badmintongroenester.nl 
  secretariaat@badmintongroenester.nl 
Website : www.badmintongroenester.nl 
KvK Breda : H20087656 
RABO-bank : NL73RABO 034 671 9518 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
In te schrijven lid: 

Voorl. + Naam  V / M 

Voornaam  Geboortedatum  

Adres  

Postcode  Woonplaats  

Tel.nr  Mobiel  

Email Adres  

 
Email Ouders 
 
(indien van toepassing) 

 

 

Ingangsdatum (maand - Jaar) 

Lidnummer (in te vullen door de vereniging) 

    □  Mini’s    (4 tot en met 6 jaar) 

  Juniorlid (7 tot en met 17 jaar) 

    □  Seniorlid 

                                                                                    |    Mini’s Junior Senior  

De contributie bedraagt per kwartaal                             € 18,= € 31,50 € 43,50  
Eenmalig kosten voor inschrijving                                  €   7,50 €   7,50 € 10,= 
Eenmalig kosten voor 1e koker / bijdrage shuttles of   €   8,50 € 10,= 
Eenmalige kosten koker veren shuttles  €  22,50 

 
De kosten voor inschrijving en eventuele shuttlebijdrage worden bij de eerstvolgende 
incasso na inschrijving ingehouden. Dit geldt eveneens voor eventuele extra contributie 
wanneer de ingangsdatum niet overeenkomt met een incassokwartaal.  
Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de 
penningmeester. Voor aanmelding van een minderjarige dient een ouder/voogd te 
ondertekenen. 
 
Bij inschrijving en als lid aanvaard u de richtlijnen van het privacyreglement van 
Badmintonvereniging Groene Ster. Dit privacyreglement is te vinden op de website: 
http://www.badmintongroenester.nl/index.php/de-vereniging/privacy-reglement 

 
Datum   Handtekening 

mailto:info@badmintongroenester.nl
mailto:secretariaat@badmintongroenester.nl
http://www.badmintongroenester.nl/index.php/de-vereniging/privacy-reglement


Meer informatie over onze vereniging vindt u op: http://www.badmintongroenester.nl 
 

 
 
 

 
 

Naam incassant  Badmintonvereniging Groene Ster 

Adres  Duivensteen 71 

Postcode  4761 KV 

Woonplaats incassant  Zevenbergen 

Land incassant*  Nederland 

Incassant ID NL59ZZZ200876560000 

Lidnummer  (in te vullen door de vereniging) 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonvereniging Groene Ster om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Contributie en/of competitiebijdrage  

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Badmintonvereniging 

Groene Ster. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Land*  
*Hoeft niet ingevuld te worden indien Nederland 

Rekeningnummer 
[IBAN]  

 

Bank Identificatie 
[BIC]**  **Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer 

Plaats en datum   

Handtekening   

 
 

Doorlopende Machtiging S € P A 


