
AANMELDING 
NIEUW LID

Door ondertekening van dit 
formulier geeft u toestemming aan
  Runningclub RCL om doorlopend 
een incassoopdracht 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 
Runningclub RCL. 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.

SEPA MACHTIGING

Naam                             Voorletter               m/v

Adres

Woonplaats 

Postcode

E-mail 

Tel.       

IBAN         

T.n.v

Datum 

Handtekening

MIJN GEGEVENS (Alle velden invullen s.v.p. )

Ik machtig Runningclub RCL om doorlopend ( jaarlijks) de contributie      
van mijn IBAN rekening af te schrijven*: 

Runningclub RCL • Flora bilderbeekstraat 12 • 8017 DM  Zwolle • info@runningclubrcl.nl • www.runningclubrcl.nl

IBAN: NL15 RABO 0327 1394 63   
KvK 08187983  
Incassant ID Runningclub RCL: 
NL61 ZZZ 081879830000

Dit aanmeldingsformulier graag geheel invullen en sturen naar de penningmeester:
penningmeester@runningclubrcl.nl of Flora Bilderbeekstraat 12, 8017 DM Zwolle

We heten je graag van harte welkom bij Runningclub RCL!

Informatie lidmaatschap Runningclub RCL
Door het invullen en ondertekenen van dit formulier meld jij je aan als lid van Runningclub RCL.

De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 20, hiervoor ontvang je:
l  Een reflectiehesje voor betere zichtbaarheid in het donker
l   Een m Shirt of m Singlet, gewenste maat: m S, m M, m L, m XL, m XXL
     (S.v.p. keuze voor gewenste kledingstuk en maat aangeven)

De contributie bedraagt € 60 per jaar, samen met de inschrijfkosten het eerste jaar dus € 80.
Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 november van het ene jaar tot en met 31 oktober van het
daaropvolgende jaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt – naast de € 20 inschrijfkosten – € 5 per het 
aantal verschuldigde maanden tot de eerstvolgende 1 november geïncasseerd.
De verschuldigde contributie wordt vervolgens jaarlijks in 1 keer aan het begin van het lidmaatschapsjaar 
geïncasseerd. Bij tussentijdse opzegging zal geen restitutie plaats vinden voor de resterende maanden.

* De inschrijving als lid en de incassomachtiging blijven van kracht tot schriftelijke wederopzegging.


