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Inschrijfformulier BC Zeewally 

Dit volledig ingevulde inschrijfformulier, voorzien van plaats, datum en handtekening graag:  

• Scannen en mailen naar ledenwerving@zeewally.nl  

• Of inleveren bij Javier Alvarez (voorzitter) of Frans Hoolsema (penningmeester)  

 

S.v.p. een recente pasfoto bijvoegen of meesturen t.b.v. de spelerspas voor het afhangsysteem 

 

Gegevens 

Voorletter(s)  

Voornaam/roepnaam  

Tussenvoegsels  

Achternaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

E-mailadres / e-mailadres 2  
(bijv. ouder / verzorger junior lid) 

 
 
 

Telefoonnummer mobiel / mobiel 2 
(bijv. ouder / verzorger junior lid) 

 
 
 

Inschrijving voor Recreant / competitie / anders: 

Badmintonervaring Beginner / gevorderd 

Welk vrijwilligerswerk kunt u doen 

voor de vereniging? 
 

Evt. voorgaande verenigingsnaam / 
bondsnummer (optioneel) 

 

Hoe bent u bekend geraakt met BC 

Zeewally? (optioneel) 
 

mailto:ledenwerving@zeewally.nl
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Voorwaarden 
• De ingevulde gegevens worden verwerkt en gebruikt conform de BCZ-AVG Privacyverklaring. 

• Kennismaken met badminton en BC Zeewally kan kosteloos. De eerste vier keer zijn gratis.  

• De contributie (www.zeewally.nl/contributie) geldt voor een jaar en wordt verdeeld over vier 

gelijke kwartalen. De contributie wordt jaarlijks aangepast aan de Consumenten PrijsIndex (CPI) 

die door het CBS wordt uitgegeven. 

• De incasso’s van de contributie worden uitgevoerd op of rond 10 januari (Q1), 10 april (Q2),  

10 juli (Q3), 10 oktober (Q4). Voor overige incasso’s (bijvoorbeeld competitiegelden, 

trainingsbijdrage, clubkleding) wordt bij doorvoering een onderbouwing verstrekt.  

• De contributiebijdrage wordt bij inschrijving naar rato berekend en wordt samen met het 

eenmalige inschrijfgeld geïncasseerd. 

• Voor nieuwe leden stelt BC Zeewally gedurende maximaal twee maanden kosteloos een 

leenracket beschikbaar. Rackets blijven eigendom van BC Zeewally en dienen in de zaal te 

worden achtergelaten. Aan beschikbaarheid en gebruik kunnen geen rechten worden ontleend. 

• Op verzoek kan een beginnerstraining en -uitleg worden georganiseerd. Hiervoor wordt een 

kleine aanvullende bijdrage gevraagd. 

• Competitiespelers betalen een extra bijdrage voor het deelnemen aan de competitie. Deze 

bijdrage wordt per team in rekening gebracht door Badminton Nederland en door BC Zeewally 

naar rato verdeeld over de teamleden. De hoogte van de teambijdrage wordt jaarlijks door 

badminton Nederland vastgesteld. 

• Leden die meetrainen met de competitiespelers worden gezien als competitiespelers. 

• Jeugdleden die volledig bij de senioren spelen worden gezien als seniorlid. 

• Alle leden van BC Zeewally worden ook lid van Badminton Nederland (www.badminton.nl).  

 

  Ik verklaar alle gegevens en informatie volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord 

met de voorwaarden, de BCZ-AVG Privacyverklaring (www.zeewally.nl/avg-privacy-verklaring) en 

het BCZ-huishoudelijk reglement (www.zeewally.nl/huishoudelijk-reglement). 

 

SEPA incasso machtiging (standaard Europese incasso) 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Badminton Club Zeewally 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 BC Zeewally. 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. 

 

IBAN-nummer   

Ten name van   

Plaats en datum  

Handtekening  

 

http://www.zeewally.nl/contributie
http://www.badminton.nl/
http://www.zeewally.nl/avg-privacy-verklaring
http://www.zeewally.nl/huishoudelijk-reglement

