
 
AANMELDINGSFORMULIER  VOOR NIEUWE LEDEN HAAG 88 

 
Invullen in blokletters en s.v.p. overhandigen aan de contactpersoon bij de gekozen sport 
DENK AAN TWEEMAAL ONDERTEKENEN VOOR DE AUTOMATISCHE INCASSO 
Lidnummer:…………(door Haag 88 in te vullen) Ingangsdatum lidmaatschap: ……………… 
    
Naam…………………………………………………………………………        Man / vrouw*             
 
Voorletters: …………………………………  roepnaam:……………………………………. 
 
Geboortedatum…………………………….  Telefoon: ……………………………………… 
 
Adres………………………………………  Mobiel: ………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats…………………………………………………….... 
 
E-mail adres…………………………………………………………………….. 
 
Deelname aan: ………………………………………………………………… 
 
Beperkingen/ziektebeeld : ja/nee *  Zo ja, welke: ……………………………………………………………… 
    
In bezit van Ooievaarspas: ja /nee*  (kopie van de pas bijvoegen!!!!!!) 
Zo ja, nummer Ooievaarspas en jaartal…………………………………………………. 
Tevens verklaar ik kennis te hebben genomen van de privacy regels op blad 2 van dit formulier. 
 
……………………………………………                        …………………………………………….. 
Handtekening Beneden de 16 jaar handtekening ouder/voogd/verzorger  
Ook tekenen voor de incasso verklaring!!!!! 
 
OPZEGGING UITSLUITEND SCHRIFTELIJK NAAR POSTBUS 53393;  2505 AJ  DEN HAAG  
OF E-MAIL info@HAAG88.nl EN TENMINSTE  4 WEKEN VOOR AANVANG NIEUWE KWARTAAL. 
 
Betaalwijze:  automatische incasso 
MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO.           SEPA 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HAAG 88 om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag wegens kosten lidmaatschap van uw  
hierna genoemde rekening af te schrijven en aan uw bank om dat bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van HAAG 88. 
Incassant ID: NL12ZZZ404121600000 
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor  
binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden 
 
Bankrekening nummer(IBAN): NL ……………………………  
 
Naam en voorletters: ……………………………………… 
 
Adres: ……………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats: ……………………………………… 
 
Datum: ……………………………..    Handtekening rekeninghouder: ………………………………… 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten, 
aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je op  
INTERNET, APP’S EN SOCIALE MEDIA  plaatsen.  
 
Met dit formulier geef ik  toestemming om mijn  gegevens te gebruiken voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen: 
 
 

• Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke 
dienstverleners.  

• Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op  INTERNET, APP’S EN SOCIALE MEDIA. 

• Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis 

• Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 

Handtekening plaatsen op pagina 1 van dit aanmeldingsformulier 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 

Regeling voor de automatische incasso 
 
Een automatische afschrijving kan pas plaats vinden als u daar zelf toestemming voor geeft. 
Noteer uw bankrekeningnummer; naam adres postcode en woonplaats van de rekeninghouder. 
Vervolgens zet u de datum en ondertekent de machtiging. 
Het gehele formulier kunt u zenden aan: 
Ledenadministratie  Sportvereniging Haag 88   
Postbus 53393    
2505 AJ  DEN HAAG 
Het kan niet per e-mail omdat wij uw originele handtekening nodig hebben. 
 
U wordt vooraf op de hoogte gesteld van het bedrag en het moment waarop de afschrijving bij benadering  
zal plaats vinden. 
 
TERUGBOEKING AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor  
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
U gebruikt dan de gele terugboekingskaart. 
Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren. 
Soms kunt u dit verzoek ook doen via het elektronisch bankieren 
 
 
INTREKKING VAN DE VERLEENDE MACHTIGING 
 
Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. 
U gelieve hiervoor de ledenadministratie schriftelijk of per e-mail te informeren 
U kunt hiervoor ook de rode kaart gebruiken die u bij uw bankkantoor en/of bij de postkantoren kunt verkrijgen. 
  


