Inschrijfformulier Scouting Naaldwijk
Laurentius- en Miriamgroep
Groepsnaam:

___________________________

________________________________________________________
Gegevens lid:
Roepnaam:

_______________________________

Tussenvoegsel:

__________________

Voorletters:

Achternaam: _______________________________

Straat:

_________________________________________

Postcode:

________________________

Telefoonnummers:

___________________

Plaats:

Huisnummer: _____________
_______________________________

Thuis: _______________________

Mobiel:

_______________________

E-mailadres: ________________________________________________________________________
Geslacht:

Man / Vrouw

`

Geb. datum:

_______________________________

________________________________________________________
Contactgegevens ouders/verzorgers:
Ouder/verzorger 1:

Ouder verzorger 2 (optioneel):

Naam:

_________________________

Naam:

_________________________

Telefoonnr:

_________________________

Telefoonnr:

_________________________

E-mailadres: _________________________

E-mailadres: _________________________

________________________________________________________
Hoe bent u met onze vereniging in aanraking gekomen?

□ Familie (bijv. broer of zus bij scouting)
□ Een vriendje of vriendinnetje
□ Internet / De website van Scouting Naaldwijk
□ Anders: _______________________

Bij inlevering van dit inschrijfformulier verklaart het lid, of – indien minderjarig – diens ouders,
zich akkoord met de Algemene Voorwaarden aan de achterzijde.

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap Scouting Naaldwijk
Laurentius- en Miriamgroep
Voor het lidmaatschap van Scouting Naaldwijk, Laurentius- en Miriamgroep, gelden de volgende
algemene voorwaarden:
1. Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kan ieder aankomend lid enkele opkomsten komen kijken
om te zien of hij/zij scouting leuk vindt.
2. Inschrijving vindt vervolgens plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier. Het formulier is verkrijgbaar bij de leiding en kan daar ook weer worden ingeleverd.
Ook is het inschrijfformulier te downloaden op www.scoutingnaaldwijk.nl/lid-worden.
3. Met de inschrijving verklaren ouders/verzorgers zich bekend met deze algemene voorwaarden.
4. Ieder lid van Scouting Naaldwijk is via dit lidmaatschap tevens lid van Scouting Nederland. Alle rechten
en plichten die aan dit lidmaatschap zijn verbonden, staan in het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland. Deze is te vinden op www.scouting.nl/publiek/scoutworden/lidmaatschap/voorwaarden.
5. Het lidmaatschap kan ingaan op ieder moment van het seizoen. Het seizoen loopt van augustus tot en
met juli.
6. Contributie is verschuldigd vanaf de eerste kwartaalovergang na inschrijving. Bij uitschrijving is
contributie verschuldigd tot de eerstvolgende kwartaalovergang.
7. Betaling van de contributie geschiedt d.m.v. automatische incasso. De incasso vindt plaats in oktober,
januari, april en juli, steeds ¼ van de jaarcontributie. Voor leden die op kamp gaan, wordt het kampgeld
in mei of juni geïncasseerd. De hoogte van de contributie en het kampgeld worden bekend gemaakt op
de website.
8. Door ondertekening van de machtiging wordt akkoord gegeven voor automatische incasso van de
contributie en het kampgeld. De machtiging wordt tegelijk met het inschrijfformulier verstrekt en is
eveneens te downloaden op www.scoutingnaaldwijk.nl/lid-worden.
9. Mutaties in de persoonlijke gegevens van het lid en opzeggingen moeten schriftelijk worden
doorgegeven aan de leiding van het lid of aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@scoutingnaaldwijk.nl)
10. Soms zullen onze scoutingactiviteiten op foto- of film worden vastgelegd en t.b.v. PR-doeleinden
worden gepubliceerd. Leden kunnen daarbij zichtbaar en herkenbaar zijn. Leden die dit niet willen,
dienen dit schriftelijk aan de vereniging kenbaar te maken.
Vastgesteld op: augustus 2005
Bijgewerkt op: oktober 2013

Doorlopende machtiging

Incassant
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Incassant-ID

Stichting Scouting Naaldwijk
Van der Hoevenstraat 17a (correspondentie: Bruinvis 2, 2673 CE Naaldwijk)
2671 EG
Naaldwijk
Nederland
NL70ZZZ411455580000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Betreft lid
Naam

Machtiging verleend door
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Rekeningnummer IBAN
Ten name van
Bank identificatie (BIC)

Plaats
Datum
Handtekening

Voor uw eigen administratie
U heeft een machtiging afgegeven aan:
Naam
Stichting Scouting Naaldwijk
Adres
Van der Hoevenstraat 17a (correspondentie: Bruinvis 2, 2673 CE Naaldwijk)
Postcode
2671 EG
Woonplaats
Naaldwijk
Land
Nederland
E-mailadres
ledenadministratie@scoutingnaaldwijk.nl
Incassant-ID
NL70ZZZ411455580000

Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de incassant. Deze kan daarmee de
betalingen automatisch van uw rekening laten afschrijven.
Afboeking
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het contract of bij een jaaroverzicht, door de
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een
betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese
Incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, kunt u
tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u het lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de machtiging intrekken. Houd rekening
met enige tijd voor verwerking.

