INSCHRIJFFORMULIER DHC
Voorletters

:

____________

Roepnaam : _____________________

Tussenvoegsel

:

____________

Achternaam:_____________________

Nationaliteit

:

____________

Geslacht

Geboortedatum

:

____________

Geboorteplaats __________________

Soort legitimatie

:

____________

Legitimatie - nr.: ________________

Postcode

:

_____________________

Huisnummer: _________

Straatnaam

:

_____________________

Woonplaats: __________________

Mobiel ouders

:

06 - _________________

Mobiel lid: _____________________

Email ouders

:

______________________

Email lid: _____________________

Voetbalervaring

:

O nee

:

O man

O ja - vereniging __________________

O vrouw

elftal __________

Contributie: contributiebedragen conform site
Inschrijfgeld: vanaf O8 :

€ 35,-- per pin betaald

Contributie - ClubCollect
Contributie wordt geïnd door ClubCollect. U ontvangt hiervoor een digitale factuur. Als niet aan de
betalingsverplichting wordt voldaan, is het lid niet langer speel- en traingerechtigd.
Voor leden met een Ooievaarspas geldt voor elk seizoen dat zij via ClubCollect via de button STEL EEN VRAAG
OVER DEZE REKENING AAN UW CLUB een afspraak kunnen maken voor het scannen van de Ooievaarspas.
Indien u aanspraak wilt maken op het Jeugdsportfonds doet u dat via de aan u aangewezen begeleider.
Contributie – geen restitutie
Voetbal is een teamsport, een heel team rekent op je komst. Tussentijdse opzeggingen of niet verschijnen
betekent in sommige gevallen dat een heel team niet kan voetballen. U meldt zich aan voor een heel seizoen,
ingaand op 1 juli en eindigend op 30 juni van het jaar daaropvolgend. Indien u uw lidmaatschap niet opzegt
voor 1 juni van dat seizoen, dan committeert u zich voor een volledig seizoen aan DHC en bent u de
contributieplichtig voor het aankomende seizoen. Restitutie van de contributie (of een deel daarvan) is
niet mogelijk.
Afmelden voor lidmaatschap is alleen mogelijk bij het secretariaat via secretaris@dhc-delft.nl.
Afmelding bij de trainer of leider wordt niet als officiële afmelding voor het lidmaatschap
geaccepteerd. Eventuele goederen die door DHC in bruikleen beschikbaar zijn gesteld, dienen
volledig en in goede staat te worden geretourneerd alvorens de afmelding door DHC kan worden
doorgevoerd.
Hierbij verklaar ik dat bovenstaande naar waarheid is ingevuld. Ik stem in met alle genoemde voorwaarden en
betalingsverplichtingen. Ik heb notitie genomen van de normen en waarden van DHC en zal deze regels volgen.

Naam lid 18+ of ouder/verzorger

:

_________________________

Datum

:

_________________________

Handtekening

:

____________________________________

Inschrijfgeld geïnd door

:

__________________________

Naam vertegenwoording DHC

:

__________________________

