Aanmeldingsformulier
Trainingsgroep Stichting Survivalrun Beltrum (senioren)
Wat gaat het kosten?
De kosten voor het gebruik van de trainingslocatie bedraagt op dit moment
€ 50,- per seizoen. Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus het
volgende jaar. Verder dien je je om bij ons te mogen trainen lid te zijn van de
Survivalrun Bond Nederland (S.B.N.). Waarom ook verplicht lid van de S.B.N.?
Dit is een verplichting van de S.B.N. aan ons doordat zij onze trainingslocatie
hebben gekeurd en hiermee gezorgd is dat je tijdens de opengestelde trainingsuren
verzekerd bent bij ongevallen. De kosten voor het lidmaatschap van de S.B.N.
bedraagt op dit moment € 17,50 per seizoen. Bij het inschrijven voor deze trainingsgroep
dien je eveneens je S.B.N. lidmaatschapsnummer in te vullen. Aanmelden als lid bij
de S.B.N. kan digitaal en is binnen enkele ogenblikken geregeld.
Je krijgt dan meteen je lidnummer toegezonden.

Stichting Survivalrun Beltrum
Postbus 26
7156 ZG Beltrum
KvK 41040733
IBAN
NL74 RABO 0105 5044 59
BIC RABONL2U
www.survivalbeltrum.nl
info@survivalbeltrum.nl

Voorwaarden
De trainingsbijdrage wordt jaarlijks middels automatische incasso in de maand september geïnd. De
contributie wordt vervolgens automatisch jaarlijks verlengd, tenzij uiterlijk voor aanvang van het volgende
seizoen de afmelding per e-mail bij ons binnen is gekomen.
Daarnaast hebben we enkele huisregels opgesteld en die zijn na te lezen op onze website.
In het bijzonder willen we vermelden dat trainen op onze trainingslocatie buiten de op de website
aangegeven trainingstijden NIET is toegestaan.
Vul onderstaande gegevens in duidelijk leesbare blokletters in om je aan te melden tot de trainingsgroep:
Voornaam:

Achternaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Noodnummer bij calamiteiten:

Geslacht: M / V (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

S.B.N. lid no.:

Emailadres:

Bank / Giro: IBAN: NL
Tenaamstelling rekeninghouder:
Betaalwijze
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Survivalrun Beltrum om doorlopende incasso-opdrachten 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 Stichting Survivalrun Beltrum. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voordat de eerste afschrijving plaats zal vinden zal Stichting Survivalrun Beltrum u informeren over het machtigingskenmerk en het
incassant ID van de Stichting Survivalrun Beltrum.

Afsluitend
Ik geef aan tot me genomen te hebben en akkoord te zijn met de huisregels zoals op de website
www.survivalbeltrum.nl staan vermeld die betrekking hebben op de trainingsgroep voor volwassenen.
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