Herman Lieven Freediveteam - Inschrijfformulier
Achternaam: ……………………………………..

Voornaam: ………………………………….

Adres: ……………………………................……

Postcode: ………………….........………….

Tel. Privé: ……..……........……………………...

E-mail: ……………………….........………..

Geboorte Datum: ..…………………………
Hierbij verklaart ondergetekende, hierna te noemen de deelnemer, zich in te schrijven voor het
Herman Lieven Freediveteam. De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met
de onderstaande voorwaarden en de Voorwaarden Duikteam Herman Lieven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Het lidmaatschap van Herman Lieven Freediveteam kost €25,- per jaar.
Het lidmaatschap duurt minimaal 1 jaar en is daarna schriftelijk opzegbaar.
Incasso van het verschuldigde lidmaatschapsgeld zal maandelijks plaatsvinden.
Herman Lieven VOF is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van leden van het
freediveteam opgelopen voor, tijdens of na activiteiten georganiseerd door Herman Lieven.
Herman Lieven VOF is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke bezittingen van leden van
het duikteam.
De deelnemer is verantwoordelijk voor alle materiaal dat Herman Lieven VOF tijdens een
activiteit tot zijn/haar beschikking stelt.
Bij opzegging van deelname aan Herman Lieven Duikteam zal geen restitutie plaatsvinden
van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.
De deelnemer zal, indien nodig, voorafgaand aan deelname aan duikactiviteiten zorg dragen
voor een geldige medische keuring waaruit blijkt dat hij / zij goedgekeurd is om de
freedivesport te beoefenen.
Incasso van het verschuldigde lidmaatschapsgeld zal jaarlijks plaatsvinden rond 15
December. Het lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd op 1 januari met een
periode van 1 jaar, tenzij schriftelijk opgezegd wordt vóór 1 December
De deelnemer zal zich houden aan de regels van het freediveteam en de regels van zijn
Freedive organisatie.
Plaats en datum………………………………………………………….
Handtekening deelnemer

Handtekening ouder/verzorger
(indien deelnemer minderjarig is)

In te vullen door Herman Lieven Duiksport
Unishop:

Klantacties:

□
□
□
□

□ Machtiging ingevuld
□ Mailchimp: volledig ingevoerd
□ Document ondertekend □ Account: richard@lieven.nl
□ Freediveteam whatsapp code gescand

Klantgegevens ingevoerd
Klantsoort: Freediveteam
IBAN nummer ingevoerd
Ingescand in Unishop

Mailing:

