Dutch Lighttown HD Club
Fransebaan 244, Eindhoven
5627 JK, Eindhoven
Tel +31 (0)40-2411944
Internet: www.Dutch-Lighttown-HD-club.nl
KvK Eindhoven V 40 240 650
IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45
BIC: RABONL2U

Inschrijfformulier Dutch Lighttown HD Club (LID)

2018

De heer/ mevrouw

............................................................................................

Straat en huisnummer

............................................................................................

Postcode en woonplaats

............................................................................................

Telefoon/ mobiel

.............................................../............................................

E-mail adres

..............................................@..........................................

Bank / giro rekeningnummer

............................................................................................

Indien lid van de HOG, nummer

……………………………………………………………

Meld zich aan als lid voor het jaar 2018 van de Dutch Lighttown Harley-Davidson Club, te
Leende
De contributie voor dit kalenderjaar bedraagt €35.00 – Inschrijfkosten (eenmalig) €10.00
Hij/zij wenst wel/niet deel te nemen in de collectieve HD-verzekering bij Havelaar & van Stolk

De D.L.HD. club int haar jaarlijkse contributie via een automatische incasso, hierdoor is een
incasso machtiging verplicht
Plaats: ...............................………............ datum: ..................

Handtekening lid: ..........................................................

Nota bene:
• Door ondertekening gaat u akkoord met alle door de club gestelde voorwaarden.
Deze voorwaarden kunnen op verzoek toegestuurd worden.

2018

Machtiging aan Dutch Lighttown HD Club

Geacht Clublid,
Onze club int haar jaarlijkse contributie via een automatische incasso. (Zie huishoudelijk reglement
Art.10) Door invulling en ondertekening wordt de Dutch Lighttown HD Club gemachtigd om jaarlijks,
de verschuldigde contributie en eenmalig het inschrijfgeld, af te schrijven.
Graag zien wij dit formulier dan ook ingevuld retour.
Met vriendelijke groet,
Dutch Lighttown HD Club

Naam
Adres
Postcode
Land
Kenmerk Machtiging Lidnr

:
:
:
:
:

Dutch Lighttown HD Club
Schoolstraat 2
5595 CS

Woonplaats

Netherlands

Incassant ID

:
:

Leende
NLI9ZZZ402406500000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Dutch Lighttown HD Club doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven wegens Dutch Lighttown HD Club Lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Dutch Lighttown HD Club.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Naam
Adres
Postcode
Land*
Rekeningnummer
(IBAN)
Plaats en Datum

:
:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

:

……………………………………….

:

……………………………………………………………………………………………………………………..……..………………………….

:

…………………………………………………..

:

………………………………………………

Woonplaats: …………………………………………………..……………………

Bank Identificatie (BIC)**: ……………………………………..……………….
Handtekening : ……………………………………………………………..……….

* Indien het land van de Incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Vrijwaring aan Dutch Lighttown HD Club

2018

= DIT IS EEN VRIJWARING, LEES ALVORENS TE ONDERTEKENEN =
Ondergetekende weet en erkent dat hij/zij bij deelname aan activiteiten van de gelieerde
dealer en of “Dutch Lighttown HD Club” en hun respectievelijke bestuursleden, medewerkers
en vertegenwoordigers (verder de “Gevrijwaarden”genoemd):
• Aansprakelijk is voor zijn/haar eigen gedrag en activiteiten;
• Aansprakelijk kan zijn voor de daden van anderen (zoals groepsleden en/of
kinderen);
• Aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zaken (inclusief dieren) die hij/zij bezit
of gebruikt.
Ondergetekende zal nietsdoen en ook niets nalaten dat:
• Inbreuk maakt op het recht van een ander;
• In strijd is met een wettelijke plicht;
• In strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer
betaamt.
Ondergetekende weet en erkent dat hij/zij en alle leden en gasten vrijwillig en voor eigen
risico met behoud van de eigen verantwoordelijkheid deelnemen aan activiteiten van
Gevrijwaarden en dat hij/zij alleen al door deelname dit risico aanvaardt en dat enige schade,
letselschade inclusief verlamming of overlijden en/of zaakschade, ontstaan gedurende
dergelijke activiteiten, daarom niet kan worden toegerekend aan Gevrijwaarden.
Ondergetekende weet dat dit betekent dat hij/zij geen rechtszaak zal of kan beginnen tegen
Gevrijwaarden wegens letselschade of zaakschade die het gevolg is van of verband houdt
met de uitvoering van taken bij het sponsoren, plannen, uitvoeren of controleren van
dergelijke activiteiten.
Door deze verklaring te ondertekenen, verklaart ondergetekende dat hij/zij deze vrijwaring
heeft gelezen en volledig begrijpt en dat hij/zij zich niet baseert op verklaringen of
beweringen van Gevrijwaarden.

Plaats: ........................................... Datum: ..................
Naam: ………………………………………….

Handtekening: ..........................................................

03-12-2017

