AANMELDINGSFORMULIER
SUBSCRIPTION FORM

Achternaam (last name):

______________________________________________________

Voornaam (first name):

___________________________________________________m/v

Adres (address):

______________________________________________________

Postcode (postal code):

______________________________________________________

Plaats (city):

______________________________________________________

Telefoonnummer (telephone number):

___________________________________

Mobielnr/ tel nr werk of ouders (mobile/work):

___________________________________

E-mail (e-mail):

___________________________________

Geboortedatum (date of birth):

___________________________________

Nationaliteit (nationality):

___________________________________

Hierbij wil ik me aanmelden voor een lidmaatschap bij WZV Waterproof en verklaar ik op de hoogte
te zijn van het contributie- en opzeggingsreglement. I will hearby subscribe for a membership of
w.z.v. Waterproof and I accept the regulations for subscription and termination of the membership.
Soort lidmaatschap (type of membership):
A.u.b. aankruisen wat van toepassing is:


Competitiespelen dames- of herenteam

when you play competition matches



Competitiespelen jeugdteam *

when you play matches in youth
competition



Competitiespelen als student

when you play matches as a student



Trainen senioren

senior training



Trainen jeugd *

youth member training



Trainen student

student training

* Onder jeugd wordt verstaan leden die bij aanvang van het seizoen jonger dan 18 jaar zijn
(youth members are members who are younger than 18 years at the start of the season).
Plaats en datum Place and date

Handtekening (ouders/ verzorgers indien
minderjarig)

Waterproof Maastricht
waterpolo- en zwemvereniging
p/a Baron de Rosenstraat 15
6223 EA Maastricht

www.waterproofmaastricht.nl
waterproof@zwembond.nl

Signature

NL31RABO0119826313
KVK Maastricht 14063381
KNZB-lid

CONTRIBUTIE WZV WATERPROOF 2017-2018
Membership Fees
De contributie dient vóór 1 oktober 2017 van het nieuwe seizoen betaald te worden.
Er mag in drie termijnen worden betaald, waarbij de eerste termijn voor
1 oktober 2017 overgeschreven moet zijn de tweede en derde termijn dienen vóór 1 januari
2018 en 1 april 2018 overgeschreven te zijn op rekeningnummer NL31RABO0119826313,
Rabobank Maastricht, ten name van w.z.v. Waterproof Maastricht o.v.v. Contributie 2017-2018
+ naam van het lid/leden waarvoor betaald wordt.
The membership-fee has to be paid before October 1st of the new season. It is possible to pay in
three installments, in which case the first amount has to be paid before October 1st, the second and
third amount has to be paid before January 1st and April 1st. The account number is
NLRABO119826313 Rabobank Maastricht of w.z.v. Waterproof Maastricht.

* Onder jeugd wordt verstaan leden die bij aanvang van het seizoen jonger dan 18 jaar zijn
(youth members are members who are younger than 18 years at the start of the season).
Bij lidmaatschap van een tweede kind uit een gezin wordt er 10% korting berekend op de
contributie van het tweede kind.
The second child of one family that becomes a member will receive a 10 % discount.
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In principe geldt het lidmaatschap voor het gehele jaar. Het seizoen start op 1 september en
eindigt op 1 september. In geval van opzegging voor de tweede helft van het seizoen (vanaf 1
februari), moet dit voor 1 december schriftelijk gemeld worden bij de waterpolosecretaris:
WZV Waterproof Steven Wijnhoud
p/a Baron de Rosenstraat 15
6223 EA Maastricht
waterproof@zwembond.nl
Als de afmelding niet voor 1 december is ontvangen, wordt de contributie nog over het gehele
seizoen verrekend. Bij competitiespelers wordt ervan uit gegaan dat zij voor een heel seizoen lid
zijn. Wel is er de mogelijkheid om wegens bijzondere omstandigheden een schriftelijk verzoek tot
kwijtschelding van de contributie aan te vragen bij het bestuur, bijvoorbeeld een buitenlandse
stage of een langdurige ziekte.
In general the membership runs for a whole year. The season runs from September to September.
In case of termination for the second half of the season, you have to let us know by letter or email
before December 1st. E-mail: waterproof@zwembond.nl. If you don’t let us know before the first of
December, you will have to pay the fee for the whole season. If you are not capable to play water
polo for a certain period due to studying abroad or illness, it may be possible to receive a refund.
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OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN TOEGANGSKAART
GEUSSELTBAD
Ondergetekende, uitlener
Naam: WZV WZV Waterproof Maastricht Maastricht
Contactpersoon: Steven Wijnhoud (secretaris WZV Waterproof Maastricht)
Straat: p/a Baron de Rosenstraat 15
Postcode: 6223 EA
Woonplaats: Maastricht
Emailadres: waterproof@zwembond.nl

Verklaart dat, gebruiker,
Naam lid: __________________________________________________
Naam ouder indien lid jonger
is dan 18: __________________________________________________
Straat: __________________________________________________
Postcode: __________________________________________________
Woonplaats: __________________________________________________
Telefoonnr.: __________________________________________________
Emailadres: __________________________________________________
Op
- 2017, in bruikleen heeft gekregen zijn/haar toegangskaart met een
vervangwaarde van €5,- t.b.v. het Geusseltbad met kaartnummer
.

WZV Waterproof Maastricht en gebruiker zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1.
1.

Bruikleen

WZV Waterproof Maastricht geeft op heden aan de gebruiker in bruikleen de hierboven
genoemde en omschreven zaken in bruikleen geeft, voor onbepaalde tijd en tot
wederopzegging van het lidmaatschap; de bruikleen eindigt op de datum waartegen het
lidmaatschap van WZV Waterproof Maastricht wordt opgezegd.

2.

De gebruiker verklaart de genoemde zaken in gebruikte doch goede staat van onderhoud van
WZV Waterproof Maastricht in ontvangst te hebben genomen.
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Artikel 2.
1.

Gebruik

Gebruiker is verplicht als een goed huisvader voor de zaak te zorgen en deze te onderhouden,
deze slechts in overeenstemming met de bestemming te gebruiken, deze bij het einde van de
bruikleenovereenkomst aan WZV Waterproof Maastricht terug te geven.

2.

Het gebruik van de zaak is enkel en uitsluitend toegestaan op de door WZV Waterproof
Maastricht afgehuurde gebruikmomenten van het Geusseltbad alsmede de benodigde tijd, tot
een maximum van 30 minuten vóór en na de gebruikmomenten t.b.v. het omkleden,
voorbereiden en opruimen.

Artikel 3.
1.

Geen gebruik derden

Het is aan de gebruiker verboden om de zaak hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan
een ander in gebruik af te staan of uit te lenen.

Artikel 5.

Teruggave

1.

Gebruiker dient binnen 14 dagen na het einde van de bruikleenovereenkomst tot persoonlijke
teruggave, aan een der bestuursleden, van de zaak over te gaan.

2.

Gebruiker dient WZV Waterproof Maastricht onverwijld in te lichten over schade door verlies
of beschadiging van de zaak. Schade door verlies of beschadiging van de zaak, komt voor
rekening van de gebruiker. Het verschuldigde bedrag is in deze een bedrag van €5,- (vijf euro)
ten gunste van WZV Waterproof Maastricht. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na
bekendwording van schade door verlies of beschadiging te zijn overgemaakt op
rekeningnummer NL31RABO0119826313.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Maastricht op
20..

Namens de WZV Waterproof Maastricht

-

-

Namens de gebruiker

Steven Wijnhoud | secretaris Waterproof
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