
 

 

 

Skatevereniging Venlo 
 

skateverenigingvenlo@hotmail.nl 
 
www.skateverenigingvenlo.nl 
 

Opgericht op 5 oktober 2007      
Incassant-ID: NL32SVV120684290000 
IBAN: NL04 RABO 0141 4639 10 
 

  
 

Inschrijfformulier Skatevereniging Venlo 

 

Naam (voornaam + achternaam) :  ___________________________________________ 
 

Adres :  ___________________________________________ 
 
Postcode + Woonplaats :  ___________________________________________ 
 
Telefoonnummer : _____________________________  
 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) : ____ /______ /_______  Geslacht : M/V  
 
e-mailadres : _____________________________@_____________________  
 
IBAN : ___________________________________ (voor automatische incasso) 

 
 
 
 
 
  
 

 
  

Gegevens overige gezinsleden: 
Naam (voornaam + achternaam)           Geboortedatum          Gesl   email-adres                                
 (dd/mm/jjjj) 
 

1 ______________________________    ____ / ____/_____   M/V   ______________@___________        
 
2 ______________________________    ____ / ____/_____   M/V   ______________@___________        
 
3 ______________________________    ____ / ____/_____   M/V   ______________@___________        
 
4 ______________________________    ____ / ____/_____   M/V   ______________@___________        
 
5 ______________________________    ____ / ____/_____   M/V   ______________@___________        
 
Inschrijfgeld eenmalig € 5,- (per inschrijfformulier) 

  
Kosten lidmaatschap 2019 
- Gezinsabonnement   : € 55 ,-  
- Volwassen    : € 35 ,- 

- Jeugd (t/m 18 jr)   : € 15 ,- 
(zonder email-adres worden de lidmaatschapskosten met € 10,- per jaar verhoogd voor print- en portokosten) 
 
Door het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u zich te houden aan het huishoudelijk reglement (te downloaden via onze site) opgesteld 

door Skatevereninging Venlo. Het zich niet houden aan het reglement, of het in gevaar brengen van andere leden, kan ontzegging van de toegang 

tot de baan tot gevolg hebben. Tevens bent u zich bewust van het feit dat het dragen van onvoldoende bescherming kan leiden tot letsel, met alle 

gevolgen van dien. De skateclub of andere personen binnen de vereniging kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade/letsel, 
opgelopen tijdens cluburen c.q. evenementen van Skatevereninging Venlo. De leden skaten op eigen risico. 

Opzegging dient schriftelijk of per email te geschieden voor 1 januari van het kalenderjaar, het lidmaatschap wordt op 1 januari stilzwijgend 

verlengd. 
 

Plaats: ________________________ Datum: __________________ 
 
Handtekening  
(indien minderjarig, laten ondertekenen door ouder/voogd)  
 

Dit formulier afgeven aan bestuurslid  
of opsturen naar: Ledenadministratie Skatevereniging Venlo 
 Meuleveldlaan 37 
 5926 SB Hout-Blerick 
  

 
Ons privacybeleid kunt u vinden op: http://skateverenigingvenlo.nl/privacybeleid-skatevereniging-venlo 

Doorlopende Machtiging  S€PA 

 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan de incassant, Skatevereniging Venlo met 

Incassant-ID: NL32SVV120684290000, om het bedrag van de contributie af te schrijven van 

zijn/haar bankrekening.  
De automatische incasso zal ieder jaar rond 25 maart plaatsvinden. Als u het niet eens bent met 
de afschrijving, kunt u tot 56 dagen na overboeking uw bank opdracht geven het bedrag terug te 
boeken. 
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