Inschrijfformulier STUGG
De basis contributie van een STUGG lidmaatschap bedraagt
€60,- voor een heel jaar en €40,- voor een half jaar. Met dit
lidmaatschap kunt u trainen tijdens het springuur. Als u wilt
trainen in de turnhal zal je een extra bedrag moeten
betalen voor het aantal uren dat u wilt trainen in de turnhal.
De additionele bedragen kunt u hieronder vinden.
Het lidmaatschap is geldig tot wederopzegging en opzegging dient te geschieden
voor 1 oktober. Alle leden van STUGG dienen in het bezit te zijn van een ACLOsportbewijs. Indien u deze niet heeft, schaft de ACLO deze voor u aan met een boete.
Deze kosten worden aan u doorberekend.
ACLO-kaart nummer/RUG-studentnummer/Hanze-studentnummer*:
Geboortedatum:
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

M/V*

Adres:
Postcode en woonplaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Studie:
Lidmaatschap:
󠆾
Lidmaatschap voor een heel jaar.
󠆾
Lidmaatschap voor een half jaar, daarna wil ik dat mijn lidmaatschap automatisch
stopgezet wordt.
󠆾
Lidmaatschap voor een half jaar, daarna wil ik mijn halfjaarslidmaatschap
omzetten in een volledig
lidmaatschap.
Datum (dd-mm-jjjj):

Handtekening:

* = omcirkel wat van toepassing is
In de turnhal wil ik:
Heel jaar
☐
1,5 uur trainen €85
☐
3,0 uur trainen €135
☐
4,5 uur trainen €190

Half jaar
☐ 1,5 uur trainen €55
☐ 3,0 uur trainen €90
☐ 4,5 uur trainen €125

Machtigingsformulier STUGG
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan STUGG om van zijn of haar
rekening de contributie af te schrijven, als bepaald tijdens de ALV als betaling van het
lidmaatschap voor het desbetreffende jaar. Daarnaast is STUGG gemachtigd tot het
afschrijven van andere aan de vereniging verschuldigde bedragen. Ondergetekende
behoudt het recht om tot 30 dagen na de automatische incasso het bedrag terug te laten
boeken op zijn of haar rekening.
Incassantnummer: NL52ZZZ020775830000
Handelsregistratienummer: 02077583
Naam: STUGG
IBAN-nummer:
Naam rekeninghouder:
Plaats:
Datum (dd-mm-jjjj):

Handtekening:

Toestemmingsverklaring privacywet en gebruik foto’s en video’s
☐

☐

In het kader van de privacy wetgeving dient STUGG toestemming te hebben voor
het gebruik van beeldmateriaal waarop personen herkenbaar te zien zijn. Door
deze optie aan te vinken geeft u STUGG toestemming om beeldmateriaal van u op
de sociale media en op de website te plaatsen. (Hierbij wordt er uiteraard
rekening mee gehouden dat de foto representatief is, geen foto’s van dronken
personen, etc.)
Ik ga akkoord met de privacy policy van STUGG

STUGG-shirt
☐

Ja, ik wil direct een STUGG-shirt bestellen ter waarde van €12,95!
M/V*

maat:

naam op shirt:

Hoe heeft u STUGG leren kennen?
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Informatiemarkt/ Sportplaza in de KEI- week
ESN meets ACLO
Vrienden/familie
Website
Social media
Anders, namelijk

