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    INSCHRIJFFORMULIER 

 

 Personalia:   

 Achternaam:      …………..……………………….  Tussenvoegsel: ……………………  
 
 Roepnaam:        …………..……………………….  Voorletters:        …………………..  
 
 Geboortedatum: ………………………………….  Geboorteplaats:……..……………..  
  
 Legitimatie:  Paspoort/Rijbewijs/identiteitskaart nummer: …………..…..………………… 
 
 Adres:  
 
 Straatnaam:      …………..………………………. Huisnummer :    ………Toevoeging : ………  
 
 Postcode:     …………………      Woonplaats :  …………..…………………… 
 
 Telefoon (mob): ………..……………………  E-mail adres :    …………..……………………….  
 Soort lid:             spelend / rustend lid   (doorhalen indien niet van toepassing)      
  
 Rekening gegevens.:         Bank rek.nr :       …………..……………………….  
 
  Ik geef toestemming om:     (doorhalen indien niet van toepassing)  
  
  Mijn teamfoto op de website te plaatsen:  ja/nee  
  Vereniging gerelateerde info/foto’s op de website/facebook te plaatsen:  ja/nee  
  Uw persoonsgegevens zullen wij met zorg behandelen, zie ook op de website onze privacy statement en privacyverklaring. 
 

  Ondertekening :  
 
  Plaats:           ……………... 
 
  Datum:          ………………    Handtekening:  ……………………………….  
  Indien speler minderjarig dan tevens handtekening ouder/wettelijk vertegenwoordiger hieronder   
  plaatsen  
 
  Naam:…………………………………..    Handtekening:  …………………………….  
 

 
  Overige 
  Indien een zaalvoetbalvereniging verlaten wordt hieronder de naam van de vereniging invullen.  
 
  Oude vereniging:   ……………………………………………. 
  Wijzigingen in bovenstaande gegevens dienen, in verband met het ontvangen van (digitale) post op     
  het juiste adres, tijdig doorgegeven te worden op onderstaand adres. Aangeraden wordt een kopie   
  van dit formulier te maken voor de eigen administratie.  
  
 Dit formulier dient ingevuld, ondertekend en met een recente pasfoto te worden geretourneerd aan:    
 info@lencos.nl    
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Inschrijfformulier contributie en lidmaatschap Z.V.V. DE LENCO’S - Putten 
  
   
Ondergetekende verklaart hierbij uitdrukkelijk akkoord te gaan met de op dit formulier vermelde 
voorwaarden, heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement en verklaart hierbij akkoord te 
zijn met de inhoud van dit reglement.  
  
Betaling van de contributie Ondergetekende geeft door ondertekening van dit formulier het bestuur 
van de Lenco’s toestemming om de verschuldigde contributie in 1 termijn automatisch van zijn 
rekening te incasseren.   
  
Het incasseren van de contributie zal plaatsvinden in de maand september.   
  
Wanneer het verschuldigde bedrag niet vóór 1 oktober geïncasseerd kan worden zal een 
betalingsherinnering worden verstuurd met daarbij vermeld een termijn waarvóór de contributie 
alsnog dient te worden voldaan. Wanneer ook deze termijn verstreken is en het bedrag nog niet is 
overgemaakt op de rekening van de Lenco’s, dan wordt de spelerspas geblokkeerd en kan het 
lidmaatschap bij de KNVB worden opgezegd. Daarnaast kan er een incassoprocedure worden 
opgestart.  
  
Opzegging van het lidmaatschap Indien ondergetekende zijn lidmaatschap wil opzeggen, dan dient dit 
uiterlijk 1 juni schriftelijk te geschieden. Pas wanneer het ondertekende opzegformulier is ingeleverd 
zal het lidmaatschap worden beëindigd.  
  
De contactgegevens zijn onderaan deze brief opgenomen. Wanneer het lidmaatschap niet tijdig wordt 
opgezegd zullen hier kosten aan verbonden zijn, te voldoen door ondergetekende volgens 
onderstaand schema:   
  
Datum opzegging    Te voldoen aan contributie  Vóór 1 juni  0% - Tussen 1 juni en 30 juni   50% Na 30 
juni     100%  
  
Indien ondergetekende besluit om gedurende het lopende seizoen te stoppen met voetballen dan zal 
de contributie die reeds voldaan is niet aan ondergetekende worden gerestitueerd. Contributie die 
nog verschuldigd is dient alsnog te worden voldaan (zie bovenstaand schema).  
  
Indien het lidmaatschap niet vóór 1 juni schriftelijk is opgezegd wordt automatisch het lidmaatschap 
(stilzwijgend) met één jaar verlengd. 


