TOPNL

Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland

Inschrijfformulier lidmaatschap TOPNL

*) Klik op de lichtgrijze tekst om de vakken in te vullen, of op de blokjes bij keuzevragen.

1.

Gegevens van de persoon die lid wil worden van TOPNL

Voornaam:

Achternaam:

Adres

Postcode:

Land:

Email:

Telefoon:

Geslacht:

Woonplaats:
Man ○

Vrouw ○

Geb.datum:

Voor één lid per gezin bedraagt de contributie € 30,00 per jaar.
Indien er meerdere mensen op één adres lid worden, dan bedraagt de contributie € 20,00 per lid/persoon per jaar.
Het contributiejaar is gelijkgesteld aan het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen contributie over de nog resterende
maanden van het lopende jaar.
*) Maak een keuze

○

Ik word lid (ga naar 3)

○

Ik word lid en wil een of meerdere huisgenoten als gezinslid opgeven (ga naar 2)

○

Ik ben al lid en wil een of meerdere huisgenoten als gezinslid opgeven (ga naar 2)

Gegevens van de huisgeno(o)t(en) die lid wil(len) worden van TOP NL
Indien er een emailadres wordt ingevuld, ontvangen de gezinsleden ook onze mailings en digitale nieuwsbrief

2.

Voornaam:
1

2

3

Geslacht:

Achternaam:
Man ○

Vrouw ○

Geb.datum:

Telefoon:

Email:

Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Man ○

Vrouw ○

Geb.datum:

Telefoon:

Email:

Voornaam:

Achternaam:

Geslacht:

Man ○

Vrouw ○

Geb.datum:

Telefoon:

3.
Naam

Gegevens van uw Tatrahond(en)

1e

hond:

Naam 2e hond:
Naam

Email:

3e

hond:

TOPNL
Secretariaat:
Boerstraat 15
9442 PG Elp

*) niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld

Roepnaam:

Geslacht:

Stamboomnaam:

Geboortedatum:

Roepnaam:

Geslacht:

Stamboomnaam:

Geboortedatum:

Roepnaam:

Geslacht:

Stamboomnaam:

Geboortedatum:
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Reu ○

Teef ○

Reu ○

Teef ○

Reu ○

Teef ○

Afd. Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@topnl.eu

Inschrijfformulier lidmaatschap TOPNL

Voorwaarden:


Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van de ledenadministratie, u bent dan aspirantlid voor de periode van 3 maanden. Na publicatie in de nieuwsbrief en bij geen bezwaar, en na het verstrijken
van deze periode ontvangt u een factuur waarmee het lidmaatschapsgeld voldaan kan worden. Het aspirantlidmaatschap wordt daarna omgezet in een lidmaatschap.



De contributie dient jaarlijks, na ontvangst van onze factuur, vóór 1 april te worden voldaan. Achterstallige
betalingsverplichtingen worden verhoogd met administratiekosten.



Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 december doorgegeven te zijn aan de ledenadministratie om
het lidmaatschap bij aanvang van het volgende kalenderjaar te beëindigen. Tussentijdse opzeggingen geven
geen recht op restitutie van de contributie.



Ik heb geen bezwaar tegen publicatie van mijn (onze) naam en woonplaats in Tatra TOPnieuws, het digitale
clubblad van TOPNL.



Persoonlijke gegevens, die via dit formulier aan TOPNL worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld
aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten
van TOPNL. Op onze vereniging en website is het Nederlands recht van toepassing.



Met het aangaan van het lidmaatschap conformeert elk lid zich aan de Statuten, het Huishoudelijk reglement
en overige reglementen van de vereniging. Een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk reglement
is te downloaden via de website www.topnl.eu of op te vragen bij het secretariaat. Als vereniging vinden wij
het belangrijk dat ieder lid de doelstelling van de vereniging onderschrijft en de afspraken respecteert.

U heeft kennisgenomen van bovenstaande voorwaarden en met het aangaan van het lidmaatschap gaat u daarmee
akkoord.
*) Maak een keuze

○

Ik ga akkoord

○

Ik ga niet akkoord

4.

Afsluiting en ondertekening

Plaats van ondertekening:

Datum:

Naam/handtekening:

Deze aanmelding versturen aan: ledenadministratie@topnl.eu of via de post naar:
Ledenadministratie TOPNL
Braamweg 2
7214 DS Epse

Ter info:
IBAN: NL24INGB0007572572
t.n.v. Tatrahondvereniging Owczarek Podhalanski Nederland, te Alkmaar
Voor betalingen vanuit het buitenland gebruikt u deze aanvullende gegevens: BIC - INGBNL2A
TOPNL
Secretariaat:
Boerstraat 15
9442 PG Elp
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Afd. Ledenadministratie
Email: ledenadministratie@topnl.eu

