
 

 

AANMELD FORMULIER VAN “ZWEMCLUB URK 1978” 
p/a Stefan Meun-Visser, Talud 11, 8322 BS  URK 

Tel:   0527 - 86 53 03 / 06 – 12 50 94 08, Email: info@zwemcluburk.nl 

www.zwemcluburk.nl 
 
Leden zwemmen afhankelijk van leeftijd en gevorderdheid in een groep. We vragen 
minimaal Diploma B, het liefst zien we diploma C. Uitzonderingen worden alleen door 
het bestuur gemaakt. De verdeling word op de training bekend gemaakt en de juiste 
tijden zijn te vinden op onze website.  
 

 
Voornaam:___________________ 

Achternaam:______________________ / Meisjesnaam:________________________ 

Adres:_______________________ 

Postcode:______________Woonplaats :_____________________________________ 

Geboortedatum:________________________________________________________ 

E-mail adres:___________________________________________________________ 

Telefoonnummer:____________________ Mobiel:____________________________ 

Zijn er bijzonderheden op medisch gebied: (bijv. :medicijn gebruik of aandoening) 
______________________________________________________________________ 

Welke tijden zwemt u?:________________________________________ 

Welk zwemdiploma heeft u behaald?:_________   Bent u eerder lid geweest? Ja/Nee 

Deze gegevens zullen voor doeleinden die met de zwemvereniging te maken hebben, 
gebruikt worden. ZCU’78 zal deze niet aan derden verstrekken.  Indien op enige wijze 
geen beeldmateriaal of andere gegevens gebruikt mogen worden, kan dit altijd 
aangegeven worden. Achteraf kan dit ook gewijzigd worden via bovenstaande 
gegevens.      
 

Handtekening*:_________________________________________________________ 

 (*Indien minderjarig ouder of voogd en graag 1 persoon per aanvraag)     Z.O.Z 

mailto:info@zwemcluburk.nl


 

 

Contributie-inning: 

Het opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal. Opzegging van het lidmaatschap dient 

te gebeuren voor het eind van een kalenderkwartaal. Bij tussentijdse afmelding wordt geen 

contributie geretourneerd. Voor het lidmaatschap kan worden opgezegd dient aan alle 

contributieverplichtingen te zijn voldaan.  

Bij uitschrijving moet tot het eind van het kwartaal contributie betaald worden. Bij niet tijdige 

uitschrijving ben je voor het gehele volgende kwartaal contributie verschuldigd. 

Ik ga ermee akkoord dat de geldende contributie, zoals vermeld op de site van de vereniging 

wordt geïncasseerd van onderstaand bank- of girorekeningnummer. 

Hierbij zijn de algemene voorwaarden voor (doorlopende) automatische incasso van 

toepassing. 

U heeft 65 dagen de tijd om geïncasseerde bedragen door uw bank terug te laten boeken. 

 

IBAN :         

 

Naam:             

   

Datum:       Handtekening :    

 

(Deze zijde volledig invullen. Ondertekening dus ook!  

Bij minderjarigen ondertekening door wettelijke vertegenwoordiger) 

   

 

 

 

 

 

 


