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INSCHRIJFFORMULIER 2019 - SURVIVALRUN TRAININGSGROEP ARNHEM
Voor- en achternaam

: ………………………………………………….

Straat

: ………………………………………………….

Postcode + Woonplaats

: ………………………………………………….

Geboortedatum

: ………………………………………………….

Geslacht

:  man

Telefoon

: ………………………………………………….

ICE/noodtelefoonnummer

: ………………………………………………….

Emailadres

: ………………………………………………….

 vrouw

Emailadres ouders ( jeugdlid) : ………………………………………………….
ALGEMEEN
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon (éénmalige administratiekosten).
Dit bedrag dien je zelf over te maken. Pas als we je inschrijfformulier EN inschrijfgeld binnen hebben
kan je komen trainen, we sturen je hiervan een bericht.
SOORT LIDMAATSCHAP (KEUZE AANVINKEN)
jeugd t/m 17 jaar




1 training per week
Onbeperkt

€ 15,50 per maand
€ 20,50 per maand

senioren (18 jaar en ouder)



1 training per week
Onbeperkt

€ 20,50 per maand
€ 27,50 per maand

Deze bedragen worden automatisch afgeschreven, vergeet niet het incassoformulier in te vullen.
BIJZONDERHEDEN
Heb je fysieke beperkingen die van belang zijn voor survivalrun?
JA / NEE*
Zo ja, welke: ………………………………………………………………………….…………………….……..
………………………………………………………………...............................................................................
Gebruik je medicijnen of sta je onder behandeling van een arts?

JA / NEE*

Zo ja, graag kort toelichten: …………………………………………………………....………………………..…
………………………………………………………………..............................................................................
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Hierbij verzoeken wij je bovenstaande zo volledig mogelijk in te vullen. De gegevens zullen door ons
vertrouwelijk worden behandeld en alleen voor onze administratie worden gebruikt.
Inschrijformulier – versie januari 2019

BLAD 2 VAN 3
VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP – LEES DIT GOED DOOR !
ALGEMEEN

•
•
•
•
•
•
•

Inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per persoon. Dit dient je zelf over te maken op
NL 50 ABNA 0592 7486 18 t.n.v. Van Amerongen o.v.v. van je naam en ‘inschrijfgeld’.
Zodra we het inschrijfgeld en dit inschrijfformulier ontvangen hebben krijg je een bevestiging
per mail en kan je alvast trainen. Vervolgens krijg je van de ledenadministratie de
informatiebrief met de wetenswaardigheden, regels en gang van zaken bij ons.
3e gezinslid krijgt 25% korting, het vierde en volgende krijgt 40% korting. De korting geldt
over goedkoopste lidmaatschap. Wij berekenen dit voor je.
Contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso rond de 10e van elke maand.
Survivalruntraining (en -kleding) valt ook onder de Gelre Pas, stuur een kopie van de Gelre
Pas mee met de aanmelding.
De eerste lidmaatschapsperiode is 3 maanden, daarna is opzeggen per maand mogelijk.
Je krijgt van ons, nadat we het inschrijfformulier en het inschrijfgeld ontvangen hebben, een
informatiepakketje met reglementen, inlog en kortingsbon van de Runnersworld.

SURVIVAL BOND NEDERLAND (SBN)

•
•
•
•
•

Lidmaatschap van de SBN van € 17,50 per jaar is verplicht i.v.m. de verzekeringen.
Zie www.survivalbond.nl en dan 'lidmaatschap' voor het online aanmelden.
Het verkregen lidmaatschapsnummer dien hieronder je te vermelden.
Zonder lidmaatschap van de SBN kan er bij ons niet getraind worden.
De reglementen van de SBN zijn van toepassing op ons lidmaatschap.

OPZEGGINGEN/WIJZIGINGEN

•
•
•
•
•
•

Opzeggen van het lidmaatschap kan na 3 maanden van je aanmelding.
De opzegtermijn is een maand, ingaande op de eerste dag van de volgende kalendermaand;
bijvoorbeeld: 20 april opzeggen betekent einde lidmaatschap per 1 juni.
Opzeggingen dienen schriftelijk (op papier, DUS NIET PER EMAIL) te worden ingediend. De
datum van ontvangst door ons is bepalend, niet de dagtekening van de brief..
Pas na akkoord en bevestiging van ons (per email) is de opzegging definitief.
Je blijft zelf verantwoordelijk voor de tijdige afmelding of omzetting van je abonnement.
Wijzigingen in de abonnementen moeten per email bij ledenadministratie@survivalarnhem.nl
worden aangevraagd, hierbij geldt een opzeg/ingangstermijn van 1 kalendermaand ingaande
per eerste van de maand.

Tip: maak van je inschrijving een kopie voor je eigen administratie.
ONDERTEKENING

INVULLEN : lidmaatschapsnummer Survival Bond Nederland

………………………………

( zonder dit nummer wordt je inschrijving niet verwerkt )
Naam (dus wie er tekent)

…………………………

Handtekening (ouders/voogd indien minderjarig)

Datum en plaats

……………………………….

…………………………
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INCASSOFORMULIER
Gegevens incassant

Survivalrun Trainingsgroep Arnhem (onderdeel van Van Amerongen training en buitensport)
Postbus 4040, 6803 EA Arnhem
Incassant-id: NL73ZZZ091511690000
Kenmerk machtiging: ……………………………

Bank :

ABN/AMRO

(dit vullen wij na ontvangst van het formulier in)

Belangrijk
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Van Amerongen training en
buitensport om doorlopend (maandelijks) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het
contributiebedrag dat hoort bij uw lidmaatschap van uw rekening af te schrijven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het
ontslaat u echter niet van uw betalingsverplichting.

Naam en ondertekening
Gegevens volledig invullen :
Naam lid (voor wie de incasso is)

………………………………………………………………….

Naam rekeninghouder:

………………………………………………………………….

Adres:

………………………………………………………………….

Postcode/woonplaats:

………………………………………………………………….

Land:

…………………………………………………………………..

IBAN rekeningnummer :

…………………………………………………………………..

BIC code bank (ook invullen!)

…………………………………………………………………..

Handtekening rekeninghouder (ouders/voogd indien minderjarig)

Plaats en datum

……………………………..

……………………………

Alles ingevuld en ondertekend ?
Opsturen (dus niet inscannen/mailen/ meenemen naar de training) naar :

Survivalrun Trainingsgroep Arnhem, Postbus 4040, 6803 EA Arnhem.
Fijne trainingen gewenst !
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