
Aangesloten bij RN

Reddingsbrigade Boxtel
Vendelier 39

5684 GG Best

Nederland

NL16ZZZ402177640000

: :  

: :

: :

:

:

: Tel.Nr. :

: Man Vrouw

IBAN rekeningnr. : NL Tenaamstelling Rek. :

Datum : Handtekening :

Inschrijfformulier en doorlopende  SEPA machtiging automatische incasso

Geboortedatum 

Geboorteplaats  

Persoonsgegevens 

Achternaam   

Voorletters    

Adres             

Roepnaam     

Incassant ID :

Land :

Postcode :

Adres :
Naam :

ReddingsBrigade Boxtel

E-mail           

postcode       

woonplaats   

Geslacht       

Woonplaats :

Contributie

De jaarcontributie 2016 / 2017 bedraagt voor leden tot 16 jaar € 102,00, 16 jaar en ouder  € 107,50. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50.

S€EPA Incassoverklaring

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Reddingsbrigade Boxtel om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Reddingsbrigade Boxtel.

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

Wachtlijst

Indien er op het moment van inschrijving geen plaats beschikbaar is voor uw kind, zal uw kind op onze wachtlijst geplaatst 
worden. Bij indeling zal de volgende regel toegepast worden;

- Het lid moet ten minste vijf jaar oud zijn bij aanvang van het zwemseizoen;
- Kinderen van leden die zich binnen onze vereniging actief inzetten krijgen voorrang (mits aan regel 1 voldaan is);
- Hierna zal het oudste kind van de wachtlijst als eerste ingeschreven worden.

Zwemdiploma’s:

□ Niet in het bezit van een zwemdiploma
□ Diploma zwem a – b – c* (*omcirkel het behaalde diploma)
□

U kunt het inschrijfformulier inleveren in het Dommelbad tijdens bovengenoemde tijden van ReddingsBrigade Boxtel of bij de secretaris: 
Katja van Nunen, Vendelier 39, 5684 GG Best, telefoonnummer: 0499 – 31 32 14.

Zwemt bij voorkeur op:

□ Zaterdag (14.15 uur – 18.15 uur)
□ Woensdag (19.30 uur – 21.30 uur)

In een waterland is zwemmen een noodzaak, leer zwemmend redden bij ReddingsBrigade Boxtel.

www.ReddingsBrigadeBoxel.nl


