
INSCHRIJF- EN MACHTIGINGSFORMULIER                                    

Voorkeur les:    
Kids                     Volwassenen                  Zomer
0 woe 18:30 - 20:00           0 woe 20:30 – 22:00          0 Waterschans
0 don  18:30 - 20:00                         
         

Voor- en achternaam:                   Voorletters:

Adres:    

Postcode +Woonplaats:    

Land:    

Telefoonnummer:                             Mobiel nummer:

E-mailadres:    

Geboortedatum:    

Geslacht: 0 vrouw 0 man

Bijzonderheden:

Naam rekeninghouder:    

IBAN (rek.nr.):    BICcode:

IN TE VULLEN DOOR MEDEWERKER:  Lidcode:

Startdatum:

Periode:    Aantal weken:  

Contributie:    Bedrag:   €  

Lesgeld:    Bedrag:   €  

    Totaal:     €  

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO
Kenmerk machtiging: Contributie en/of lesgeld

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming:

• aan Freestyle Holland te Valkenswaard om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag 

  van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie en lesgeld en 

• aan uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Freestyle Holland 

  te Valkenswaard

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.

Handtekening:   Plaats:  Datum: 

De persoonlijke gegevens op dit formulier zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Freestyle Holland gebruikt. 

Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

    



INSCHRIJF- EN MACHTIGINGSFORMULIER                                    

                         
Machtigen de makkelijkste manier van betalen

• U vergeet nooit te betalen.

• U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen.

• U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken.

U blijft baas over uw geld

• Bent u het niet eens bent met een afschrijving, dan heeft u 8 weken om uw bank- of girokantoor opdracht 

  te geven het bedrag terug te boeken. (U blijft dus baas over Uw eigen geld) U gebruikt dan de gele kaart 

  verkrijgbaar bij uw bank- of girokantoor.

Het lidmaatschap van Freestyle Holland.

• Het lidmaatschap van Freestyle Holland kan elk moment ingaan en wordt automatisch ieder jaar verlengd.

  Opzeggen lidmaatschap (Het stoppen van de machtiging)

• U kunt stoppen omdat u bijvoorbeeld gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt. 

• Desgewenst krijgt u een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van uw lidmaatschap

Wanneer stopt het lidmaatschap 

• Het lidmaatschap slechts na schriftelijke opzegging van uw lidmaatschap en dient plaats te vinden vóór 31 augustus 

  van elk jaar.  Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen blijft contributie verschuldigd over het lopende jaar. 

  Het lidmaatschap stopt dus niet wanneer u stopt met sporten bij onze vereniging.

• U kunt zich dus niet schriftelijk afmelden met terugwerkende kracht.

Hoe kunt u uw lidmaatschap stopzetten

• U gebruikt de rode kaart intrekking machtiging die verkrijgbaar is bij uw bank- of girokantoor. 

  U vult de rode kaart intrekking machtiging in en stuurt deze op naar onze vereniging en de afschrijving stopt. 

• Ook kunt u een brief of email sturen om uw lidmaatschap te beëindigen. Stuur deze brief naar onze vereniging 

  waarin u uw naam en banknummer vermeldt en waarin u vermeldt dat u uw lidmaatschap beëindigt. 

  Houdt u rekening met enige tijd voor verwerking.

• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij: 

  Freestyle Holland, De Roedel 20, 6021 MK Budel danwel per mail aan info@freestyleholland.nl.

• Opzeggen dient uiterlijk 31 Augustus van elk kalenderjaar te geschieden. 

  Nadien wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd. 

Wanneer wordt de contributie afgeboekt

• De contributie wordt ongeveer de eerste week van het betreffende seizoen van uw rekening afgeboekt.

Wat kunt u desgewenst allemaal betalen via de machtiging

• Contributie, Lidmaatschap club. (clubcard rechtstreeks betalen aan Montana Snowcenter)

Nog vragen:

• Neem vrijblijvend contact op met Freestyle Holland, info@freestyleholland.nl

VERKLARING EIGEN RISICO:
Ik ben volledig op de hoogte van de gevaren van deze tak van skisport en neem alle verantwoordelijkheid op me 

bij het beoefenen van deze sport tijdens de trainingen/wedstrijden en/of andere activiteiten georganiseerd 

door Freestyle Holland

Personen jonger dan 18 jaar moeten deze verklaring mede laten ondertekenen door een van de ouders c.q. voogd

Handtekening:   Plaats:  Datum: 
 

 Het ingevulde formulier graag mailen aan info@freestyleholland.nl.
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