Inschrijfformulier KUNST

2016-2017

Jouw gegevens:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Studentnummer:
Sportkaartnummer:
Studie:
RU/HAN/anders:
Bij de secretaris kan je altijd vragen om inzage in de door jou vastgelegde gegevens en een
verzoek indienen om deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Ik wil graag:
 Ja, ik wil een KUNST-shirt en maak €15, - over op onderstaand IBAN
nummer. Ik wil graag maat S/M/L/XL
 Ja, ik wil een KUNST-trui en maak €20, - over op onderstaand IBAN nummer.
Ik wil graag maat S/M/L
 Ja, ik heb interesse in een damesturnpakje van KUNST (± €55,-). Ik wil
wel/niet een zwart turnbroekje (€18,-) en ik wil wel/niet een paarse
haarwokkel (€3,-) erbij.
 Ja, ik heb interesse om plaats te nemen in een commissie!
 Ja, ik heb interesse in het demonstratieteam van KUNST ‘Kunst en
Vliegwerk’!

 Ik ga akkoord met het gebruik van mijn gegevens voor de ledenadministratie en voor de
‘Uit de Kunst’ (ons ledenblad). Hierin staan de adressen, telefoonnummers, emailadressen
en een verjaardagskalender.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail naar bestuur@turnverenigingkunst.nl

Machtigingsformulier KUNST 2016-2017
Vollid

Doorlopende machtiging

SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Katholieke Universiteit
Nijmegen Studenten Turnvereniging (KUNST) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, tevens geeft u toestemming
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van KUNST. 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.
Organisatiegegevens:
Naam: Katholieke Universiteit Nijmegen Studenten Turnvereniging
Straat en huisnummer: Heyendaalseweg 141
Postcode en plaats: 6525 AJ Nijmegen
Land: Nederland
IBAN: NL12 INGB 0002 3926 00
Incassant ID: NL 61 ZZZ 401468640000
Reden betaling: Betalen van de jaarlijkse contributie à €28, Kenmerk machtiging: ___________ (in te vullen door bestuur)
Ondergetekende gaat akkoord met automatische incasso

Naam rekeninghouder
IBAN nummer
Plaats en datum van ondertekening
Handtekening:
______________________

Heb je nog vragen of opmerkingen? Mail naar bestuur@turnverenigingkunst.nl

