Herman Lieven Duikteam - Inschrijfformulier
Achternaam………………………………………..

Voornaam………………………………….

Adres……………………………................…….

Postcode………………….........………..

Plaats……………………........…………………..

Tel. privé……………………….........……

Aantal duiken……………………............……….

E-mail:................................................

Geboorte Datum…………………………………..

Ingevoerd FastData: JA
Machtiging: JA

□

□

Soort Duikteam: JA

Ingescand: JA

Mail aanmaken gebruiker: JA

□

□

□

IBAN FastData: JA

Ingevoerd MailChimp: JA

□

DVV paraaf: JA

□

□

(stuur mail met emailadres naar Richard)

Hierbij verklaart ondergetekende, hierna te noemen de deelnemer, zich in te schrijven voor
onderstaand duikteam. De deelnemer verklaart op de hoogte te zijn van en in te stemmen met de
onderstaande voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Het lidmaatschap van Herman Lieven Duikteam kost € 112,00 per jaar (van 1 januari tot en
met 31 december). Nieuwe leden: contante betaling, daarna per automatische incasso.
Inschrijfgeld bedraagt eenmalig €20,00. Onafhankelijk van de inschrijvingsdatum.
Herman Lieven VOF is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel van leden van het duikteam
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 deelneming aan Herman Lieven Duikteam zal geen restitutie plaatsvinden
van reeds betaalde lidmaatschapsgelden.
De deelnemer zal, indien nodig, voor aanvang van buitenduiken zorg dragen voor een geldige
medische keuring waaruit blijkt dat hij / zij goedgekeurd is om de duiksport te beoefenen.
Incasso van het verschuldigde lidmaatschapsgeld zal jaarlijks plaatsvinden rond 15 december.
Voor nieuwe leden geldt: lid worden kost € 112,00 per jaar, je betaalt alleen voor de maanden
die nog komen.
Eenmalig inschrijfgeld bedraagt altijd €20,00.
Voor nieuwe leden geldt: alléén contante betaling, daarna per automatische incasso.
Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd op 1 januari met een periode van één
jaar tenzij schriftelijk opgezegd wordt vóór 1 November.
De deelnemer zal zich houden aan de regels van het duikteam en gaat akkoord met de
Duikteam Veiligheid Verklaring (DVV). Initialen van de deelnemer voor akkoord………………
Plaats en datum………………………………………………………….
Handtekening deelnemer

Handtekening ouder/verzorger
(indien deelnemer minderjarig is)

