
 

 

 

 

 

 

Versie 2018.april   www.zvdo74.nl 

Administratie:  
p/a Dokter Esseveldlaan 23 
4281 PM Andel 
Tel.  : 06-42188823 
Email : financien@zvdo74.nl  
K.v.K. Tilburg nr. 40271282 
Rabobank Altena 
IBAN rekeningnummer. 
NL73 RABO 0364 9017 80 

INSCHRIJFFORMULIER/MACHTIGING 
DOORLOPENDE SEPA INCASSO 

 
 

 

Naam:  Voorletter(s):  

Roepnaam:  Geslacht: M / V 

Adres:  Geb. datum:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoon  

E-mailadres:  
 

IBAN rekeningnummer  
Ten name van:  

   

Aanmelding voor afdeling: 
 

O  Zwemmen  O  Waterpolo  O  Masters   

In het bezit van de volgende diploma’s:  

Wil meedoen met wedstrijden:  JA   /   NEE 
Moet zwemmen/poloën op doktersadvies:  JA   /   NEE 

 
 

 

 

Ondergetekende gaat akkoord met de regels zoals deze gesteld zijn in de Statuten van de vereniging, alsmede het huishoudelijk 
reglement. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan alleen 
eindigen op 30 april, 31 augustus en 31 december. De minimale duur van het lidmaatschap bedraagt 6 maanden. Bij opzegging is 
contributie verschuldigd tot het lidmaatschap eindigt per een van de genoemde data. De voorwaarden zijn terug te vinden op 
www.zvdo74.nl. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan ZVDO’74 om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de maandelijkse 
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van ZVDO’74 (incassant ID NL29ZZZ402712820000). 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Naam  : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Adres  : ……………………………………………………………………………………………….………………………  

Postcode  : ………..………………  Woonplaats ..…………….…………….…………….………………..  

Rekeningnummer [IBAN]  : ………..……………………………………….………..………………………….  

Plaats en datum  : …..………………….…..……………………..               Handtekening rekeninghouder  

NIET INVULLEN 

DATUM 
AANMELDING 

_____ / _____ /______ 

INGANGSDATUM 
CONTRIBUTIE 

_____ / _____ /______ 

LIDNUMMER 
ZVDO’74 

 
 

KNZB-STARTNR.          
 

contributie per maand vanaf 1 september 2017  (automatische incasso)  

afdeling          /            leeftijd  t/m 12  13 t/m 15 13 t/m 17 overige 

zwemmen   €      18,41   €      25,99    €      32,46  

waterpolo   €      17,66    €      22,07   €      29,81  

waterpolo zonder competitie   €      12,15   €      12,15    €      19,94  

masters      €      19,52  

Beperkt ivm studie (1)      €      21,64  

(1) alleen na toestemming bestuur      

http://www.zvdo74.nl/
mailto:secretariaat@zvdo74.nl

