Algemene Zwemvereniging Leidschendam

www.azl.nu

Aanmeldingsformulier (s.v.p. volledig invullen op de computer, afdrukken en ondertekenen)
Voornaam:

Roepnaam:

Achternaam:
Geboortedatum:

Geslacht: M

/ V

/ Anders

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Invullen door AZL:
Indeling in lesuur:

Emailadres:
Telefoon:
Ik wil deelnemen aan:
Leszwemmen
Waterpolotraining
Wedstrijdtraining
Sport en Spel
Scubadoe snorkelen

Mobiel:
Ik heb de volgende zwemdiploma’s:
Geen zwemdiploma, maar wel enige zwem-ervaring.
Diploma
A
B
C
Zwemvaardigheid
1
Survival
1
2
3
Wereldzwemslagen 1
Snorkelen
1
2
3
Waterpolo 1
2
3

2
2

3
3

Ik heb voorkeur voor
een zwemuur op:
Donderdag
Zaterdag

Uw eigen opmerkingen/toevoegingen (bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke beperkingen waarvan de zwemleiding op de hoogte moet zijn):

Bijzonderheden kunt u altijd met de uurleider of trainer in het zwembad bespreken.
Hoe heeft u over AZL gehoord?
Via een advertentie in de krant
Via een advertentie op internet
Ik heb AZL via Google gevonden
Via een vergelijkingssite voor zwemlessen

Via een folder of flyer
Ik kende AZL al / Ik heb eerder zelf bij AZL gezwommen
Een van mijn kinderen is al lid (geweest) van AZL
Ik heb van vrienden/kennissen over AZL gehoord.

Let op: Het aanmeldingsformulier gaat verder op de volgende pagina.
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Algemene Zwemvereniging Leidschendam

www.azl.nu

Vervolg aanmeldingsformulier
Ondergetekende wil lid worden van AZL en verklaart:
Wel /



geen lid te zijn (geweest) van een andere zwemvereniging;

Indien wel, van welke vereniging?
 Geen contributieschuld te hebben bij een andere vereniging;
 Eventueel zorg te dragen voor overschrijving van een bestaande startvergunning;
 Akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van AZL, welke ter inzage liggen bij de
vereniging;
 Dat de gezondheid deelname aan zwemactiviteiten toelaat. (U dient bij twijfel zelf voor een medische keuring te zorgen);
 Op de hoogte te zijn van de volgende bepalingen:
1. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand waarin men in een zwemuur is ingedeeld en dat de contributiebetaling
geschiedt per kwartaal bij vooruitbetaling. De actuele contributie vindt u op www.azl.nu;
2. Opzeggen kan minimaal een maand voor het einde van het lopende kwartaal, per e-mail: opzeggen@azl.nu. Wanneer u later
opzegt, bent u ook het hele daaropvolgende kwartaal nog lidmaatschapsgeld verschuldigd;
3. Voor jonge kinderen geldt, dat zij kunnen worden ingeschreven in de maand dat zij 4 jaar worden;
4. Indien nodig wordt het kind op de wachtlijst geplaatst voor indeling in een nieuw te starten groep.
 Alle gegevens op dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Het inschrijfformulier kan tijdens de AZL zwemuren (zie www.azl.nu) worden ingeleverd bij de gastvrouw of de trainer.

Foto- en privacyverklaring:
– Tijdens activiteiten van AZL kunnen er door of namens AZL foto’s worden gemaakt waar u of uw kind herkenbaar op staat. AZL zal bij het
maken en plaatsen van dergelijke foto’s altijd handelen conform het AZL-fotobeleid. Het fotobeleid staat op www.azl.nu en is ook altijd
opvraagbaar bij de vereniging. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.
– AZL behandelt uw gegevens zorgvuldig en in lijn met onze privacyverklaring. Deze is te vinden op www.azl.nu/privacy.
Ik geef toestemming voor publicatie van bovengenoemde foto’s op de website van AZL, conform het fotobeleid van AZL..
Ik geef toestemming voor het verwerken van de door mij verstrekte gezondheidsgegevens, conform de privacyverklaring van AZL.

Plaats:

Handtekening:
Datum:
N.B. Voor leden onder 18 jaar is een handtekening
van een van de ouders of verzorgers nodig.

Doorlopende Machtiging
Naam
Adres
Postcode en woonplaats

:
:
:

Algemene Zwemvereniging Leidschendam (AZL)
Fluitpolderplein 1
Land
2262 ED Leidschendam
Incassant ID

:
:

Nederland
NL70ZZZ404089400000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan AZL doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te
laten schrijven overeenkomstig de opdracht van AZL.
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

:

Woonplaats

:

Handtekening
Plaats:

Datum:

Let op: het is belangrijk, dat u zowel het Aanmeldingsformulier als het Machtigingsformulier ondertekent
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