
Aanmeldingsformulier
Alleen volledig ingevulde formulieren, voorzien van handtekening, worden in behandeling genomen.

Persoonsgegevens

Achternaam

Voornaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Mobielnummer

Emailadres

Hoogst behaalde duikbrevet

Opmerkingen

 

 

 

ALGEMENE AANMELDINGSVOORWAARDEN
• Donateurs dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement van de stichting EcoDiving. Het huishoudelijk reglement is 

te lezen op onze website www.ecodiving.nl en is daarnaast opvraagbaar bij het secretariaat.
• U betaalt de contributie voor de stichting EcoDiving per maand. De contributie wordt, door middel van een door u te 

vertrekken automatische incasso-opdracht, aan het begin van iedere maand, geïncasseerd.
• Bij aanmelding als lid van de stichting EcoDiving bij de start van een Open Water opleiding wordt de eerste twee maanden 

geen contributie in rekening gebracht. 
• De contributie bedraagt: € 9,00 per maand
• De minimale termijn van het lidmaatschap bedraagt 2 maanden.
• Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen door schriftelijke opzegging via het postadres of administratie@ecodiving.nl 

waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen.
• Om automatische incasso door stichting EcoDiving mogelijk te maken, dient u ervoor te zorgen dat het saldo van de rekening 

waarvan de contributie wordt afgeschreven toereikend is.

Machtiging -- duidelijk leesbaar invullen a.u.b. --

Hierbij machtig ik,  , tot wederopzegging, stichting 
EcoDiving tot het automatisch afschrijven van de verschuldigde donaties van
IBAN nummer: 

Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en meld ik mij aan als donateur van stichting 
EcoDiving. Voor minderjarige leden dient ook de ouder/voogd akkoord te gaan mede aanmelding en de aanmeldingsvoorwaarden.

Handtekening Handtekening ouder/voogd
(alleen voor minderjarigen)

………………. ……………….

Datum aanmelding: In te vullen door de administratie:

Datum verwerking:

Ledenadministratie – p/a Teteringsdijk 275 – 4817 ME Breda – administratie@ecodiving.nl
www.ecodiving.nl – NL49 INGB 0009 3573 10 – KvK Breda 20121306

Ik wil graag de Nieuwsbrief van stichting EcoDiving ontvangen

Voeg mij toe aan de Leden Whatsapp-groep

Ik heb er geen bezwaar tegen dat  foto's en video's waar ik op voorkom worden gebruikt op de sociale 
mediakanalen van stichting EcoDiving (bijv. www.ecodiving.nl, Facebook en Instagram)
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