
 
 

 
Inschrijfformulier Zwem- & Waterpolo Vereniging “Flevo” 

 
Achternaam :  

Voorletters / voornaam :                / 

Straat :  

Postcode en Woonplaats :  

Telefoon :  

Geboortedatum :  

Geslacht : vrouw / man * 

E-mail :  

Soort lidmaatschap : zwemmen / waterpolo * 

Eerder Lid geweest van KNZB: JA / Nee 

Ingangsdatum lidmaatschap :  

IBAN / Bank rek nummer:  

Betaling contributie : per kwartaal / per jaar * 

Bijzonderheden :  

( bijv. medicijngebruik)  

  

*Indien u via automatische incasso wilt betalen, vul dan ook blad 2 in. 
**Ondergetekende wenst een factuur te ontvangen en betaalt door middel van een 
bankoverschrijving , dit is alleen mogelijk bij jaarbetaling. 
 
Van leden wordt verwacht dat zij bij wedstrijden de officiële badkleding van Flevo dragen. Voor 
informatie over het bestellen kunt u contact opnemen via kleding@flevo-nijkerk.nl 
 
Van leden (en ouders/verzorgers) wordt verwacht dat zij bekend zijn met de bij Flevo geldende 
gedragsregels. Deze zijn te vinden op onze website. 
 
Datum : …………………………………………………………………………………………..  
 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………………………..  
(indien minderjarig dan handtekening ouder/verzorger)  
 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is  
** Alleen jaarbetaling, bij de keuze voor een nota zullen administratiekosten in rekening worden 
gebracht  
 

Voor inschrijving dit formulier volledig ingevuld en ondertekend sturen naar de ledenadministratie, 

t.a.v. Naomi Heimensen, en dan svp mailen naar    leden.administratie@flevo-nijkerk.nl 

  

mailto:kleding@flevo-nijkerk.nl


Doorlopende machtiging  SEPA 

Naam   NWV Flevo 

Adres   P/A Debussylaan 11 

Postcode  3862 GP    Woonplaats  Nijkerk 

Land   Nederland  Incassant ID  NL68ZZZ400941790000 

Kenmerk machtiging  

Reden betaling  Contributie 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan NWV Flevo 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 NWV 

Flevo. 

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. 

Naam:   

    

Adres:   

    

Postcode en woonplaats:   

    

Land:   

    

IBAN:   

    

Bank Identificatie (BIC)*   

    

Plaats en datum:   

    

Handtekening:   

    

 

*geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 

 


