
 

 

Badmintonclub Yapton                                          

Kerkstraat 26 

7151 BW  Eibergen 

Kvk nummer 40103088 

 

 

INSCRIJFFORMULIER VOOR BADMINTON  /   DYNAMIC TENNIS 

(Indien je nog geen 18 jaar bent dit formulier door de ouders/verzorgers laten ondertekenen) 

 

Achternaam   …………………………………………………………………............. 

 

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

 

Roepnaam   …………………………………………………………………............. 

 

Geboortedatum  ……………………. ……….        Man / vrouw 

 

Straatnaam en huisnummer …………………………………………………………………............. 

 

Postcode   …………………………………………………………………............. 

 

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

 

Telefoonnummer  …………………………………………………………………............. 

 

E-mailadres   …………………………………………………………………............. 

 

Ingangsdatum lidmaatschap …………………………………………………………………............. 

 (niet zelf invullen) 

 

Inschrijven voor BADMINTON    /   DYNAMIC TENNIS 

 (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

* deelname aan verenigingsactiviteiten is geheel voor eigen risico. U dient zelf te zorgen voor de 

noodzakelijke verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering etc. 

 
Onze vereniging hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij behandelen jouw 

persoonsgegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover kun je lezen n de privacyverklaring van 

onze vereniging. Deze is bijgevoegd en staat ook op de site van B.C. Yapton. 

 

Bij ondertekening ga je ook akkoord met de privacyverklaring 

 

 

Plaats ……………………………………………..    Datum ………………………………….. 

 

Naam in blokletters  …………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening   …………………………………………………………………………. 

 

MACHTINGINGSFORMULIER OP ACHTERZIJDE S.V.P. OOK INVULLEN. 

 

 



 

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA INCASSO 

(Indien je nog geen 18 jaar bent dit formulier door de ouders/verzorgers laten ondertekenen) 

 

Badmintonclub Yapton 

Kerkstraat 26 

7151 BW  Eibergen 

Kvk nummer 40103088 

Incassant ID : NL27ZZZ401030880000 

Kenmerk machtiging : Lidnummer ………….       (door Yapton nog in te vullen) 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badmintonclub Yapton te Eibergen 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 

schrijven inzake contributies, bondscontributies of andere vastgestelde bedragen en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Badmintonclub Yapton te Eibergen. 

 

Al je het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 

weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

De kwartaalcontributie wordt elke keer in de eerste maand van een kwartaal van uw rekening 

gehaald. Bondscontributies wordt in de eerste maand van het jaar van uw rekening gehaald of bij 

aanvang van een lidmaatschap bij de eerste termijncontributie. Het Incassant ID en het kenmerk 

worden weergegeven bij de betaling. 

 

Achternaam   …………………………………………………………………............. 

 

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

 

Geboortedatum  ……………………. ……….        Man / vrouw 

 

Straatnaam en huisnummer …………………………………………………………………............. 

 

Postcode   …………………………………………………………………............. 

 

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

 

IBAN rekeningnummer …………………………………………………………………............. 

 

BIC code bank  …………………………………………………………………............. 

 

 

Plaats ……………………………………………..    Datum ………………………………….. 

 

Naam in blokletters  …………………………………………………………………………. 

 

 

Handtekening   …………………………………………………………………………. 
 

Contributie 2018 :  (bondscontributie ook op moment van inschrijven verschuldigd) 

Badminton jeugd t/m 14   € 108,20 per jaar (€  27,00 per kwartaal)  (Bondscontributie € 10,65 per jaar)        

Badminton jeugd 15 t/m 17 € 161,00 per jaar  (€  40,25 per kwartaal) (Bondscontributie € 10,65 per jaar) 

Badminton senioren  € 207,80 per jaar (€  51,95 per kwartaal) (Bondscontributie € 10,65 per jaar) 

Dynamic tennis t/m 18  €  42,80  per jaar  (€  10,70 per kwartaal)  (Bondscontributie €  3,70  per jaar) 

Dynamic tennis senioren  €  73,40  per jaar  (€  18,35 per kwartaal)  (Bondscontributie €  3,70  per jaar) 

Kwartaalcontributie wordt in 1e maand van kwartaal afgeschreven, bondsjaarcontributie in 1e maand van jaar 


