2018-02
U kunt dit formulier (twee pagina's) online invullen,
alvorens u op pagina 2 op de printknop klikt. (of
RE-MUIS optie print)
1) Voornaam
2) Voorletters

3) Achternaam

Indien sprake is van wettelijke vertegenwoordiging bij 4 naam opgeven van:

4) naam wettelijk vertegenwoordiger

5) adres
6) postcode

7) woonplaats

8) uw vaste telefoonnummer
9) uw mobiele nummer
10) Geboortedatum
11) email adres
Met de opgave van uw email adres geeft u de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS - toestemming om dat
email adres te gebruiken voor het verstrekken van ledeninformatie, uw contributienota en overige
correspondentie die noodzakelijk is voor de informatievoorziening vanuit de vereniging naar de leden toe.
U heeft ten alle tijde het recht om het mail adres te blokkeren. In dat geval ontvangt u de contributienota,
conform het huishoudelijke reglement, tegen meerwaarde via PostNL.

DEELNAME

maak keuze uit zwemmen, aangepast
badminton of hydrotherapiegroep.

Ik wens me graag op te geven voor:
Indien zwemmen, mijn vaste dag wordt:
Ik meld me aan als:

hoofdlid

Op de volgende pagina kunt u nog uw 'bijzondere persoonsgegevens' vermelden indien u dit wenst. Zie hiervoor onderdeel E.
Ook kunt u op de volgende pagina een automatische incasso opdracht geven. Zie hiervoor onderdeel F.

Ga naar pagina twee voor printknop.
Met de ondertekening bij onderdeel D geeft u aan kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden alsmede het
huishoudelijke reglement, en het lidmaatschap van de Kennemer Invaliden Sportclub-KIS- te zullen accepteren en respecteren. U
ondertekent voor de onderdelen A, B & C.

Uw naam geschreven

Datum
Handtekening
Ga na pagina 2

pagina 2

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Alleen bij specifieke toestemming bruikbaar (AVG)

Naam
Adres
Woonplaat

Postcode

Aard handicap:

Bijzonderheden/
cq medicijngebruik
Bij nood te waarschuwen:
Naam :

Telefoon:

Naam huis-arts

Telefoon HAP:

ik verklaar expliciet dat de Kennemer Invaliden Sportclub -KIS- mijn bijzondere
persoonsgegevens mag gebruiken bij nood situaties, digitaal mag opslaan, ter beschikking mag
stellen aan kader. Personeel verbonden aan mijn sport uur en medisch opgeroepen personeel in
geval van nood mag informeren over bovenstaande gegevens.
uw naam

Hantekening:

Datum

Doorlopende INCASSOMACHTIGING
Ik machtig de Kennemer Invaliden tot het incasseren van de contributie in één termijn

Mijn IBAN nummer is:

Meer informatie op https://www.kennemerinvalidensportclub.nl/ALG/incassomachtiging.html
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
uw naam
Datum

Secretariaat:

Print Form
Als knop niet werkt
RE muis-> printen

Hantekening:

Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk

Telefoon 0251 - 25 47 14
E-mail : secretariaat@deKIS.nl
www.deKIS.nl

