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Inschrijfformulier WZ&PC Purmerend 

Graag alles invullen in blokletters !         

Gegevens nieuw lid:  

Voornaam:      Achternaam: 

Geboortedatum:             Geslacht: M / V  Adres: 

Postcode:      Woonplaats: 

Telefoonnummer:      06-nummer:         

E-mail adres: 

Verzoekt voor genoemde persoon per onderstaande ingangsdatum als lid van WZ&PC Purmerend in te schrijven en verklaart de 
ledenverplichtingen te kennen en na te komen*. 

Datum:       Handtekening: 

*Huishoudelijk reglement en statuten kunt u vinden op www.wzpc.nl of aanvragen bij secretaris@wzpc.nl 

Automatische incasso: 
Om de verwerking van de betalingen te vergemakkelijken, verwachten wij dat u zult gebruik maken van de automatische 
machtiging. De terugboekperiode bedraagt 52 dagen. Mocht u onverhoopt op een andere manier willen betalen dan kunt bij de 
penningmeester een ander inschrijfformulier opvragen via penningmeester@wzpc.nl  Hier zijn echter wel maandelijks extra 
kosten aan verbonden! 

Machtiging:  
Ondergetekende verleent hierbij tot weder opzegging machtiging aan WZ&PC Purmerend om van zijn/haar genoemde rekening 
bedragen af te schrijven wegens contributie en een  eenmalige machtiging voor het inschrijfgeld van € 12,00.  

Voorletters:      Achternaam:

Woonplaats:      IBAN rekeningnummer:

Datum:       Handtekening:

 

Plaatsing van foto(‘s) 
Ik ga akkoord dat foto’s kunnen worden gebruikt voor doeleinden zoals ledenwerving en reclame voor WZ&PC. 
Facebook: Ο Ja / Ο Nee  Website: Ο Ja / Ο Nee  Promotiemateriaal: Ο Ja / Ο Nee 
 
AVG 
WZ&PC neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ledenadministratie@wzpc.nl. 

 

In te vullen door de leiding 

Begindatum:

 
Ο   Sterrenplan     Ο   Mini polo    Ο   Trimzwemmen  
Ο   Swimkick     Ο   Waterpolo (pasfoto nodig) Ο   Wedstrijdzwemmen 
Ο   Zwemvaardigheid    Ο   Masters   

In te vullen door de ledenadministratie. 

Invoerdatum:  
Relatiecode:      Melding afdeling:   Melding Penningmeester:     
Uitvoerdatum:     Melding afdeling:   Melding Penningmeester:     

http://www.wzpc.nl/
mailto:secretaris@wzpc.nl
mailto:penningmeester@wzpc.nl

