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Inschrijf- mutatie- machtigingsformulier

Invullen bij inschrijving / bij wijzigingen

Onderdeel Dance

Betreft

Nieuw lidmaatschap

Wijziging op een bestaand lidmaatschap, reeds lid van het onderdeel

Ingangsdatum

Gegevens van het in te schrijven lid:

Voor en achternaam:

Straat en huisnummer:

Postocde en Woonplaats:

Telefoon privé:

Mobiel nummer:

E-mail:

IBAN nummer:

Dance

DOS Dance Steetgirls 1715 - 1815 uur € 12,50 per maand

DOS Dance React 1815 - 1915 uur € 12,50 per maand

DOS Dance wedstrijd groep* 1915 - 2015 uur €   9,50 per maand

DOS Dance DOS Explosion 2015 - 2115 uur € 12,50 per maand

* Alleen leden van DOS Dance React en DOS Explosion kunnen deelnemen aan de

wedstijrdgroep

DOS Zumba op Dinsdag 2000 - 2100 uur € 15,00 per maand

DOS MD Dance Hip-Hop 6-12 jaar 1730 - 1830 uur € 12,50 per maand

DOS MD Dance Hip-Hop > 12 jaar 1830 - 1930 uur € 12,50 per maand

Leden van MD Dance die 2 maal deelnemen betalen voor het 2e uur € 9,50 per maand

Vul in of de 1e of de 15e van de maand

Dag 1 of 15 Maand Jaar
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Invullen bij inschrijving / bij wijzigingen

Machtiging tot automatische incasso

Voor en achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Ik machtig DOS Sportief te Eck en Wiel tot wederopzegging om maandelijks

de aan de vereniging verschuldigde contributie inclusief eventuele achterstanden

en de jaarlijkste bondscontributie van de KNGU af te laten schrijven

De bondscontributie van de KNGU wordt 4 maal per jaar geind. Dit is de verplichte

bondscontributie en bedraagt € 27,00 voor volwassenen en € 22,00 voor kinderen

tot 16 jaar. 

Ondergetekende is gerechtigd om binnen 30 dagen na afschrijving te melden niet 

akkoord te gaan met de afschrijving bij de ledenadministratie. Het bedrag zal door

uw bank of door DOS Sportief worden teruggestort.

Voor akkoord ondertekend

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Voor personen jonger dan 18 jaar, handtekening van een ouder / verzorger verplicht.

Ondertekende verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de algemene bepalingen

(zie hierna) van DOS Sportief
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Algemene bepalingen

De betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso aan het begin van 

de maand. Daartoe dient u dit inschrijvings- en machtigingsformulier volledig in te vullen

en te ondertekenen. Ook indien er een wijziging moet worden doorgevoerd, dient dit aan 

de hand van dit ingevulde formulier te geschieden.

Ieder nieuw lid heeft een proefperiode van 2 trainingen. 

Hiervoor is dus geen contributie verschuldigd.

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de jaarlijkse algemene

ledenvergadering.

Voor inlichtingen over de contributie en het lidmaatschap kunt u contact opnemen met

info@dossportief.nl

Voor inlichtingen over de lessen kunt u ook dit mailadres gebruiken of u gaat naar onze

website www.dossportief.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden door het invullen van het daarvoor

bestemde opzeggingsformulier. Dit formulier is vanaf de website van DOS Sportief te 

downloaden. De ingevulde versie kan worden gemaild naar: info@dossportief.nl of kan 

worden verzonden aan:

DOS Sportief

T.a.v. Ledenadministratie

Hellenbergstraat 1a

4024 HD Eck en Wiel

Let op! Er geldt een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. 

U betaalt nog voor de maand waarin u het formulier heeft ingeleverd en de

daarop volgende maand. U kunt uitsluitend per 1e van de maand opzeggen

Met het ondertekenen van het Inschrijf- en machtigingsformulier gaat u ook akkoord

met de Privacy verklaring van DOS Sportief zoals deze op de website

www.dossportief.nl is weergegeven.


