Lidmaatschap

Abonnementen		
❑ Snookeren
€ 40,- per persoon/per maand
❑ Poolen
€ 30,- per persoon/per maand

Ingangsdatum
______ -_____ - _______________
______ -_____ -_______________

Algemene Voorwaarden
1. Bij vooruitbetaling van een jaarabonnement, krijgt u een korting van twee maanden.
2. Bij maandelijkse contributie van het jaarabonnement wordt via automatische incasso op basis van vooruitbetaling van
uw rekening geïncasseerd.
3. Bij aanmelding van uw lidmaatschap berekenen wij geen inschrijfkosten.
4. U kunt gratis spelen tijdens de openingstijden van Sportcafé Alkmaar.
5. Bij een tekort aan tafels voor betalende gasten moeten de leden hun tafels afstaan.
6. Consumpties zijn verplicht.
7. Een introducé mag meespelen en betaalt € 10,- per persoon/per keer.
8. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
9. Teruggave van het contributiegeld is niet mogelijk.
10. Iedereen wordt geacht zich aan de huisregels te houden.

Persoonlijke gegevens
Initialen/voornamen
Tussenvoegsel/achternaam
Adres
Postcode
Geb.datum/geslacht
Telefoon/mobiel
E-mailadres

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ Woonplaats______________________________________________________
______ -______ -_______________
❑ Man ❑ Vrouw
_____________________________
06-___________________________________________
_____________________________________________________________________________

Doorlopende machtiging SEPA
Naam rekeninghouder
_____________________________________________________________________________
IBAN nr.

______________________________________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan v.o.f. Sportcafé Alkmaar om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van v.o.f. Sportcafé Alkmaar. 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. Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord géén vooraankondiging
van incasso te ontvangen. V.o.f. Sportcafé Alkmaar zal de incasso uitvoeren tussen de 23e en het einde van de maand voor de volgende maand.

✓
❑

Hierbij machtig ik  v.o.f. Sportcafé Alkmaar  om maandelijks de contributie van mijn rekening af te schrijven en ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden en huisregels van v.o.f. Sportcafé Alkmaar.

Datum

______ -______ -_______________

Plaats

_____________________________

		

Handtekening

_____________________________________________

