Ja, ik word lid van Kinderkoor “Jong Leven”!

Ik ben een :

Achternaam :

Voornaam :

Adres :

Geb. datum :

Postcode :

Woonplaats :

/

/ 20

Gegevens ouders / verzorgers (waarschuwen in geval van nood) :
Achternaam :

Voornaam :

Adres :

Postcode :

Telefoon :

Woonplaats :

Mobiel :

Evt. allergie :

E-mail :
IBAN/rek.nr. :

N

L

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kinderkoor “Jong Leven” standaard Europese incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens maandelijkse contributie en aan uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ondergetekende. De contributie (€ 5,50/maand) wordt in de 1e week van elk
kwartaal achteraf geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Een dergelijk verzoek moet
binnen acht weken na de datum van afschrijving worden ingediend. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester van het kinderkoor middels een e-mail naar
penningmeester@kinderkoorjongleven.nl. U ontvangt vervolgens een bevestiging van de beëindiging, waarna de incasso overeenkomst is
ontbonden.
Tevens vragen wij uw toestemming om foto’s en eventueel video’s te mogen publiceren: *
 op de website van het kinderkoor www.kinderkoorjongleven.nl
 in de (digitale) nieuwsbrief ‘t Klinkertje
 op de facebookpagina van het kinderkoor Jong Leven
 andere media (bijv. door ons zelf gemaakte foto’s welke doorgestuurd worden naar de krant)
*Aankruisen waarvoor u toestemming geeft. Wij kunnen helaas geen invloed uitoefenen op publicatie van foto’s gemaakt door derden.

Handtekening ouder / verzorger

Datum :
/

Machtigingskenmerk :
/ 20

ontvangt u per mail
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