
                      “Zwem Fit Roerdalen”  

                    Aanmeldingsformulier  
     (dit formulier inleveren p.a. Hoofdstraat 27 6075 AE Herkenbosch) 
 

Achternaam ______________________________ 

 

Roepnaam en voorletters _____________________________ 

 

Geboortedatum ______________________________ 

 

Geslacht M / V 

 

Adres ______________________________ 

 

PC + Woonplaats ______________________________ 

 

Telefoonnummer evt mobiel ______________________________ 

  

Datum ingang lidmaatschap ______________________________ 

 

E-mail adres ______________________________ 

 

Deelname  op dag/tijdstip (aankruisen wat van toepassing is) 

     Groepen Beweegtherapie 

Donderdag  8:30 – 09.15      Donderdag 09.15-10.00     Donderdag 10.00-10.45 

     Donderdag 10.45-11.30        Donderdag 11.30-12.15    Vrijdag     12.00-12.45     

       Groep Aquafun-Zwemtraining                                 Vrijdag     12.45-13.30 

Dinsdag  20.30- 21.15          Dinsdag 21.15-22.00 

       Groep "Water Beweegt"   Donderdag 13.00-13.45 

 
Naam incassant : Zwem Fit Roerdalen 

Adres incassant : p.a.  Hoofdstraat 27  6075 AE  Herkenbosch 

Incassant ID :  NL81ZZZ665578870000 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem Fit Roerdalen 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens  

lidmaatschapscontributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Zwem Fit Roerdalen. 

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 Rekeninghouder: ……………………………………………………………………………………….……… 

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

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

 

Rekeningnummer [IBAN]   

 

 

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

      
Inschrijving K.v.K. Noord- en Midden-Limburg nr. 856607186   
Bank: Rabobank Roermond e.o. rek. nr.(IBAN) :  NL44 RABO 0311 5312 53 

 



Toestemmingsverklaring 
 

In het kader van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden deze en 
onderstaande gegevens door onze vereniging gebruikt. In onze  Privacy Policy is vermeld 
hoe wij met deze gegevens omgaan. De Privacy Policy kunt u bij onze secretaris opvragen. 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging. Soms 
zullen wij ook foto’s en filmpjes van u op internet en Social media plaatsen voor het promoten van de 
vereniging. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor de  
leden – en financiële administratie. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens 
hiervoor te gebruiken. 
 
Met dit formulier geef ik …………………………………...…….(verder: ondergetekende) Zwem Fit Roerdalen 
(verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor gebruik van de hieronder genoemde gegevens: 
Voornaam + achternaam; 
Adres + Postcode + Woonplaats; 
Telefoonnummers (vast + mobiel); 
E-mailadres; 
Geboortedatum; 
Bankgegevens (i.v.m. automatische incasso); 
Start + einde lidmaatschap; 
Geslacht; 
Financiële verwerkingen t.b.v. de vereniging; 
Zwemgroep/indeling 
Geheimhoudingsverklaring (indien van toepassing); 
VOG-gegevens (indien van toepassing);  
 
Daarnaast mag de vereniging mijn gegevens (alleen wat noodzakelijk is) gebruiken voor: 
 
Berichtgeving van verenigingsactiviteiten en vergaderingen; 
Opgave aan de gemeente Roerdalen ten behoeve van vast te stellen subsidies 
Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes op internet en social media en de website; 
Interne informatiemails; 
___________________________________________________________________________ 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangegeven en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Uitsluiting toestemmingen: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
Naam 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


