
Achternaam , Voornaam

Geslacht (man / vrouw)

Geboorte datum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon Vast

Telefoon mobiel

Emailadres

IBAN rekeningnr (bij machtiging)

Algemene opmerking:

Datum handtekening

Machtiging incasso: Door invullen van het rekeningnummer en ondertekening van dit formulier geef ik 

toestemming aan Atletiekvereniging AVDES (Incassant ID: NL09ZZZ402364990000) om doorlopende incasso-

opdrachten naar de bank te sturen om een bedrag van de rekening af te schrijven wegens Contributie en de 

bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven in overeenstemming met de opdracht van 

Atletiekvereniging AVDES. 

Als ik het niet eens ben met de afschrijving kan ik deze binnen 8 weken door de bank laten terugboeken. 

De contributie wordt jaarlijks in 5 delen geïncasseerd in de maanden januari - april - juli – oktober. 

Indien ik geen automatisch incasso wens: ontvang ik jaarlijks in januari een factuur voor contributie met € 5,00 

extra administratiekosten, kan ik geen gebruikmaken van de opschortregeling en ontvang ik bij opzegging geen 

restitutie.

Selecteer gewenst lidmaatschap (invullen wat van toepassing is).

Jeugd Atletiek; Loopgroep Recreant; Loopgroep Wedstrijd; Nordic 
Walking; Wandelgroep

Aanmelding lidmaatschap AVDES en machtiging 

incasso contributie

Kenmerk Machtiging is Lidnummer DES (wordt door DES toegekend)

Datum 1ste proeftraining

De eerste maand train ik gratis op proef, maar wel verzekerd voor ongevallen, mee. Een maand na de eerste 

proeftraining  gaat het lidmaatschap automatisch in, tenzij ik voor die datum AVDES heb gemaild geen lid te 

willen worden.

- Vul het formulier bij voorkeur digitaal in. U kunt het formulier hiervoor downloaden van onze site

www.avdes.nl, of vul het duidelijk leesbaar, in blokletters, in

- Mail het ingevulde formulier naar ledenadministratie@avdes.nl of leg het in het postvakje van de

ledenadministratie in het clubgebouw.

Vrijgave formulier 20210410

Handtekening (handtekening ouder bij jeugdlidmaatschap)
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