
Velden met * zijn verplicht 

Aanmeldingsformulier 

N
aa

m
 Voorletters* Voorvoegsel 

Roepnaam* Achternaam* 

Geboortedatum* Geslacht* Man Vrouw 

A
d

re
s Straat* Huisnummer* 

Woonplaats* Postcode* 

E-mail adres

Telefoonnummer Mobielnummer 

Indien NS Personeelsnr Werkgever 

Relatie* Partner Zoon Dochter 

Diversen* Gepensioneerd Gehuwd/Samenwonend Ongehuwd/Alleenstaand 

Aan welke activiteit(en) wenst u deel te nemen* 

Fitness 1 & 2 Railbox 1 Aerobic Filatelie 

Schaken Vissen Kaarten Yoga 

Jeu de Boules Badminton ComPhoto Biljarten 

Line dancing 

1. 2 pasfoto's moeten worden ingediend bij de ledenadministrateur.

2. €20 borg toegangsdruppel moet contant worden betaald.



Velden met * zijn verplicht 

 Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

 Hij of zij verplicht zich jaarlijks de contributie-/deelname gelden te voldoen tot wederopzegging middels een

automatische incasso.

 Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Ik verklaar dat alle in dit formulier verstrekte gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Ik ga er tevens mee akkoord dat, 

indien een of meer van de gegevens onjuist blijken te zijn, SSV Venlo zich het recht voorbehoudt dit formulier te 

weigeren. 

Datum* Plaats* Handtekening* 

Machtiging tot wederopzegging (automatische incasso) 

Ten behoeve van de aanmelding machtig ik de Spoorweg Sportvereniging Venlo tot wederopzegging om jaarlijks de 

verschuldigde contributie-/deelname gelden van mijn rekening af te schrijven. 

Bankrekening (IBAN)* 

Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden: 

1. Terugboekingstermijn voor ondergetekende bedraagt 30 dagen;

2. Afschrijving vind plaats omstreeks 25 jan van lopende verenigingsjaar en/of wanneer verdere

betalingsverplichting aan SSV ontstaat;

3. Incasso-opdracht kan alleen schriftelijk ingetrokken worden.

Datum* Plaats* Handtekening* 

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier (met pasfoto’s en borg - indien van toepassing) inleveren op 

het hieronder vermelde adres of in de brievenbus bij 't Wonder. 

Spoorweg Sportvereniging Venlo 
t.a.v Ledenadministrateur: Will Wackers
Elzenstraat 45
5922CH Venlo
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