
Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer

Telefoonnummer ouder

Geboortedatum

Geslacht   M   V

E-mailadres

IBAN

Soort lid
Kangoeroe

Pupil

Aspirant 

Junioren 

Senioren

KorfbalFit

G-korfbal

Algemeen

Algemeen + trainen

Toestemmingsverklaring

Ik geef de vereniging        wel /       geen toestemming voor de gegevensverwerking van het:

Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op www.kvdsc.nl, Facebook, Instagram en Twitter en het clubhuis.
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe 
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

Naam 

Plaats  

Datum

Handtekening

Graag maken we een persoonlijke afspraak om je bij DSC welkom te heten. 
Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier ondertekend dient te worden door een van de ouders of verzorgers.

Ondertekening van dit formulier is tevens een akkoordverklaring m.b.t. het onderstaande:
• het lidmaatschap vangt aan met ingang van de 1e van de maand

• contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling door middel van incasso

• het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar

• opzegging van het lidmaatschap is slechts schriftelijk mogelijk bij het secretariaat en  

dient tegeschieden voor 30 juni van het verenigingsjaar

• De verschuldigde contributiebedragen per ledencategorie worden jaarlijks 

vastgesteld door de JAV en gepubliceerd op de website

Inschrijfformulier DSC
Versie 2020

Let op achterzijde a.u.b. ook invullen!



Inschrijfformulier DSC
Versie 2020

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Naam Korfbalvereniging DSC

Adres  Vijfkamplaan 1-3

Postcode  5624 EB 

Woonplaats  Eindhoven

Land Nederland 

Incassant ID NL45ZZZ171477110000

Kenmerk machtiging 

Reden betaling Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging DSC 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 Korfbalvereniging DSC.

 1 x per jaar(vooruitbetaling)
 2 x per jaar (vooruitbetaling)
 per maand (vooruitbetaling)

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Land

IBAN

Bankidentificatie (BIC)*

Plaats en datum

Handtekening

Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN*

Ken je nog iemand die interesse heeft in korfbal of KorfbalFit bij DSC,
neem hem/haar gerust eens mee voor een proeftraining.
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