
Achternaam

Voornaam

Tussenvoegsel

Voorletter(s)

Geslacht

Adres

Postcode

Telefoon

E-mailadres

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Aanvang lidmaatschap per

Bankrekening (IBAN)

Ten name van

         Ik verleen BC BABO toestemming om van mijn hierboven genoemde bankrekening af te schrijven wegens contributie. 

         Ik verleen BC BABO toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s waarop ik mogelijk te zien ben.

Plaats Datum

Handtekening (voor minderjarigen: ouder of voogd) _______________________________________

** Doorhalen wat niet van toepassing is.

m/v **

BC Babo

info@bcbabo.nl

Aanmeldingsformulier BC BABO* www.bcbabo.nl

Woonplaats

Mobiel

Bij opzegging wordt de automatische incasso onmiddellijk door BC BABO stopgezet. U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (Grolse Steeg 6, 7271 RV Borculo) of per email (info@bcbabo.nl) en 

dient minimaal 1 week vóór het verstrijken van het kwartaal. Uw opzegging gaat dan met ingang van het volgend kwartaal in.

Voorbeel 1: Als u in de maand augustus opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 oktober (= eerstvolgend kwartaal).

Voorbeeld 2: Als u in de maand januari opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 april (= eerstvolgend kwartaal).

Doorlopende machtiging

Beeldmateriaal

Het aanmeldingsformulier graag volledig invullen, ondertekenen en inleveren bij een van de 

bestuursleden of de penningmeester.

 - Via onze website en sociaalmedia kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze vereniging. 

Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

 - Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga je akkoord met het verwerken van je persoonsgegevens. De vereniging kan 

deze gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van verenigingsactiviteiten. Je gegevens worden nooit met derden gedeeld 

zonder jouw strikte toestemming.

 - Mocht je het niet eens zijn met een afschrijving, dan heb je 8 weken de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te 

boeken.

* Je gegevens worden door BC BABO met grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap verzamelen 

wij in een datasysteem.

Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op onze website www.bcbabo.nl vind je de privacy verklaring.

Bondsnummer (alleen invullen als je al bondslid bent)


