
Inschrijfformulier ScubaCity Team  
06-29064819 E-mail: info@scubacity.nl 

Print het formulier uit, onderteken het en geef het af in de winkel of stuur het op naar  
ScubaCity, Krekelshofstraat 5, 5464 TA VEGHEL 

 
 

Naam :................................................................................................................................................................. 

Adres :................................................................................................................................................................. 

Postcode :........................................................ Plaats :.................................................................................... 

Tel. overdag :.................................................. Tel. ’s avonds:…………………………………………………… 

E-Mail:………………………………………………@………………………………………………………………….. 

Brevet:……………………………………………..Geboortedatum:…………………………………………………. 

Schrijft zich in voor ScubaCity Team op de woensdagavond  
Wil graag meehelpen activiteiten te organiseren:  ja  /  nee * 
 
De contributie bedraagt € 49,50 per kwartaal (3 maanden) of € 179 per jaar en kan alleen betaald worden 
met automatische incasso. Door onderstaand formulier in te vullen machtigt u ScubaCity om per jaar of per 
kwartaal de contributie van uw bankrekening af te schrijven. 
 
Gegevens opdrachtgever: 
 
Naam :................................................................................................................................................................. 

Adres :................................................................................................................................................................. 

Postcode :........................................................ Plaats :.................................................................................... 

IBAN nummer: ................................................................................................................................................... 

 

Gegevens ontvanger: 

Naam: ScubaCity  

Adres: Krekelshofstraat 5 IBAN: NL31INGB0008800757 

Postcode: 5464 TA  Plaats : Veghel 

 
Machtiging 

Ondergetekende machtigt de ontvanger om het volgende totaalbedrag van zijn/haar rekening af te schrijven  

Totaalbedrag afschrijving:  !  € 179 per jaar  !  € 49,50 per kwartaal  vanaf datum: ..................................... 

Reden: Lidmaatschap ScubaCity Team + naam lid 

 

Ondertekening opdrachtgever: 

Datum: 

Handtekening: 
 

Machtiging en inschrijvingsvoorwaarden: 
De contributie zal omstreeks de 25ste van de maand voorafgaand elke kwartaal bij u worden geïnd.  

Indien u jaarlijks betaalt dan zal dit de 25ste van de maand voorafgaand start jaarperiode zijn. 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren worden niet geaccepteerd. 

Opdrachtgever heeft weigeringsperiode van 30 dagen. 
Maak een kopie van dit inschrijfformulier voor uw eigen administratie 

Opzegging van lidmaatschap dient u schriftelijk door te geven aan Krekelshofstraat 5, 5464 TA Veghel of per email aan 
info@scubacity.nl .  Restitutie van vooruitbetaalde contributie is niet mogelijk. 



Inschrijvingsvoorwaarden ScubaCity Teams 
 

• Per lid dient er een volledig inschrijfformulier ingevuld te worden 
• Men kan alleen lid worden als men per automatische incasso betaalt 
• Lidmaatschap wordt automatisch verlengd 
• ScubaCity behoudt zich het recht voor inschrijvingen en leden te weigeren (ook na 

inschrijving kan ScubaCity leden weigeren) 
• Opzeggen kan alleen schriftelijk minimaal 1 maand voor afloop contributiebetaling.  
• Restitutie vooruitbetaalde contributiegelden is niet mogelijk 
• ScubaCity bepaalt het activiteitenprogramma en zal zorgen voor: 

o tijdige informatie van activiteiten naar leden 
o organisatie van de activiteiten (medewerking van leden kan gevraagd 

worden en wordt ten zeerste op prijs gesteld) 
• ScubaCity kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet door gaan van 

activiteiten door gebrek aan deelnemers of overige omstandigheden 
• ScubaCity behoudt zich het recht voor om activiteiten en zwembadprogramma’s 

onaangekondigd te wijzigen. Indien dit gebeurt zullen we onze uiterste best doen 
om de leden tijdig te informeren 

• Leden dienen zich aan de ter plaatse geldende zwembadregels te houden. Deze 
zijn opvraagbaar in elk zwembad. 

 


