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AANMELDINGSFORMULIER
Wijkrecreatie Sportvereniging 

 " HASSELER ES''
Aanmelden: Invullen van dit aanmeldingsformulier en opsturen naar het postadres (inleveren bij trainer mag ook). 
  Aanmelden kunt u ook op onze website. Vanaf dat moment gaat de contributie in. 
  Duur aanmelding: minimaal 6 maanden.

Opzeggen: Opzeggen kan alleen schriftelijk via onze website of per e-mail. Dus niet mondeling bij de trainer! Vermeld 
  hierbij duidelijk de naam en geboortedatum van het sportende lid. Schriftelijke opzeggingen kunnen gestuurd 
  worden naar Postbus 8014, 7550 KA te Hengelo. Mailen kunt u naar opzeggen@wrsh.nl. 
  Let op: Alleen als u opzegt per mail krijgt u een bevestiging. Heeft u geen bevestiging gekregen, neem dan 
  nog even contact op met de ledenadministratie. Opzegtermijn: 1 maand met inachtneming van de minimale 
  looptijd van een halfjaar. De opzegging moet binnen zijn voor de eerste van de maand. Als een opzegging 
  later binnenkomt, zal de betaling aan het einde van de volgende kalendermaand worden stopgezet. 

Contributie: Jeugdlid (t/m 16 jaar)   11,25 per maand   
  Seniorlid (17 jaar en ouder)    13      per maand
  (*) sporters die (ook) meedoen aan de yoga betalen     15 per maand. 

  Gezinslid                   30      per maand
  De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen geïndexeerd.

Betaling: Per automatische incasso. In de maanden juli en augustus wordt niet gesport en geen 
  contributie ingehouden.
Voor meer informatie bezoek onze website:
Hoe heeft u ons gevonden?   Internet       Gemeentegids       Familie/vrienden        Anders: .....................

Voor welke sport(en) wilt u zich inschrijven?
Volwassenen                 Jeugd
     Aeronetics    Yoga      Ouder- en kindgym
     Badminton    Sportmix voor G-sporters   Streetdance (7 t/m 14 jaar)
     Basketbal    Total Fit      
     Conditietraining   Volleybal    
     FIT+          
                      
          

www.wrsh.nl

www.wrsh.nl

Doorlopende machtiging (SEPA)
Incassant:  WRSH
Adres incassant:  Postbus 8014, 7550 KA Hengelo
IncassantID:  NL38222400732870000
Kenmerk:  Contributie

Dit aanmeldingsformulier moet ondertekend worden door een meerderjarig lid/ouder, verzorger of gezaghouder.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de WRSH om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de WRSH. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Tevens geeft u door ondertekening de WRSH toestemming om uw gegevens te beheren. Onderstaande gegevens gebruiken 
wij om u op de juiste wijze in te schrijven als lid. Uw privacy en de privacy van uw kind(eren) is belangrijk voor ons en we 
hebben hiervoor een privacyverklaring opgesteld. U kunt onze privacyverklaring vinden op www.wrsh.nl.

Achternaam:  .........................................  Adres:   .............................................
Voorletter(s):  ......................................... Postcode:  .............................................
Voornaam:  ......................................... Woonplaats:  .............................................
Geb.datum:  .........................................
       IBAN:   .............................................
Telefoon:  .........................................  Bankidentificatie 
E-mail:   .........................................  (BIC):   .............................................
       T.n.v.:   .............................................

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