Onderwatersportvereniging Lutra Eindhoven

INSCHRIJFFORMULIER Duiklid
Ingangsdatum Lidmaatschap

………………………… Lidcode: …………………………………
(In te vullen door Lutra)

Hier A.U.B
een foto
plakken of
nieten

Achternaam

…………………………………………….. Voorletters……………………………

Voornaam

……………………………………………... Geslacht

Adres

…………………………………………………Woonplaats……………………………………………..

Postcode

……………………

/V

Telefoon……………………………………………………

Geboortedatum …………………………….
E-mail adres

M/V
M

Geboorteplaats………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Wijze van Contributie betaling:
☐ Vol Lid
☐ Gezinslid
☐ Jeugdlid
☐.Buitenlid
☐.Donateur

☐ Per Maand via Automatische overschrijving
☐ Per jaar vooraf (met €15,- korting!)
Per jaar vooraf Lidcode van het volle lid : ………..
Per jaar vooraf
Per jaar vooraf
Per jaar vooraf

Duikervaring
Hoogst behaalde brevet:
………………………………………………….Wanneer behaald: ………………….
Waar is dit brevet behaald ………………………………………………… hoeveel duiken gelogd:
……….
Ondergetekende verklaart lid te willen worden van de NVOS Lutra, en voor eigen risico deel te nemen aan de
activiteiten van de vereniging. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op onze website of
opvraagbaar bij het secretariaat. Bij ondertekening van dit formulier verklaart men kennis te hebben
genomen van dit document.
Het lidmaatschap van NVOS Lutra is een lidmaatschap van onbepaalde duur en dient uiterlijk in november
van het lopende jaar te worden opgezegd.
Tevens gaat ondergetekende akkoord met een doorlopende machtiging aan NVOS Lutra om contributie,
cursusgelden en materiaal huur te innen van zijn of haar bankrekening. Hij/ zij ontvangt hiervan tenminste 4
dagen voor afschrijving bericht. De ondergetekende heeft een termijn van 60 dagen om de betaling te
annuleren indien hij/zij het niet met de betaling eens is.
IBAN rekening nr. ……………………………………………………………………………………………. Datum …………………….
………………….. Plaats……………………………………………………………………….
Handtekening
Naam ouder/voogd
(Bij minderjarigheid: handtekening en naam ouder/voogd)

Bovenstaande gegevens worden opgenomen in de ledenlijst van NVOS Lutra.
Wanneer u bezwaar heeft tot het opnemen van een van de gegevens dit s.v.p. vermelden.
Graag inleveren op een
clubavond of e-mailen

ING Bank: NL41INGB0001542649

E-Mail: lutra@lutra.info

KvK: 40235257

Website: www.lutra.info

Opleidingen volgens het PADI
systeem

