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Inschrijving 
 

Achternaam en 

voorletters 

 
M / V 

   

Roepnaam  
   

Adres  

Postcode en  

woonplaats 

 

 

   

Telefoonnummer 1  Telefoonnummer 2  
   

Geboortedatum  E-mailadres  

 

Zwemdiploma's  Startnummer  
  

Naam en plaats vorige vereniging  
  

Betaling  Ik betaal per automatische incasso. Hierbij machtig ik de Zwem- en Polovereniging Nuenen om de met het 

lidmaatschap gepaard gaande contributie tot wederopzegging af te schrijven van de volgende rekening: 
   

  IBAN (volledig nr. s.v.p.)  

   

  Naam en voorletters rekeninghouder  
   

  Mocht de automatische incasso niet uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo 

op de rekening staat, dan is de vereniging gerechtigd om verwerkingskosten in rekening te brengen. 

   
 

De contributie wordt geïnd in januari over de periode jan–jun (60%) en in september over de periode sep–dec (40%). KNZB-

bijdrage, inschrijfgeld, cursusgeld en examengeld worden in één keer geïnd. Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk ingaande 

per 31december of 31 juli. De opzegging dient minimaal één maand voor deze data in het bezit te zijn van het secretariaat. Indien 

het een minderjarig lid betreft zal de opzegging gedaan moeten worden door een ouder/voogd van het betreffende lid. 
 

Ik geef me hierbij op als lid van de Zwem- en Polovereniging Nuenen en aanvaard door ondertekening alle rechten en 

verplichtingen volgens de statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging daaraan verbonden. Ik verklaar tevens, dat 

mij geen beletselen tot het deelnemen aan normale sportbeoefening bekend zijn en dat zulks geheel, onder eigen verantwoording 

geschiedt. 
     

 

 

Datum  Plaats  Handtekening 

(Ouders/Voogd bij minderjarige) 
  
 

In te vullen door de vereniging 
 

Afdeling   Datum ingang lidmaatschap Paraaf 

     

Recreatiefzwemmen 

Stickerzwemmen 

[ ]ma  [ ]1  [ ]2       [ ]za    

[ ]za    

   

     

Masters [ ]ma  [ ]vr             [ ]M1 [ ]M2  [ ]M3    
     

Snorkelen / duiken Cursus:______________________________    
     

Synchroonzwemmen startnr aanvr. [ ]ja  [ ]nee / [ ]Kw   [ ]Kn [ ]Kj    
     

Waterpolo startnr  [ ]j  [ ]n / [ ]Wp  [ ]Wn [ ]Wj  [ ]Wd    
     

Wedstrijdzwemmen startnr  [ ]j  [ ]n / [ ]Zb   [ ]Zg   [ ]Zv [ ]Za    
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