
 
                             Inschrijvingsformulier Trim Slim Almere 

 

Versie 2.0; mrt. 2019 

Dit formulier invullen evt. printen. Daarna ondertekenen en afgeven aan de trainer. 

GRAAG IN BLOKLETTERS INVULLEN                                                                                          (paraaf trainer)    

Achternaam, Voornaam:  
 

Adres, postcode en woonplaats:  
 
 

e-mailadres:  
 

(mobiel) telefoonnummer:   
 

IBAN bankrekeningnummer:  
 

Voorkeur sport: 
- Hardlopen (HL)  
- Sportief Wandelen (SW)  
- Nordic Walking (NW)  

 
Geef deze items door aan de trainer: Bespreek medische zaken die van invloed zijn op de training ! 
Door wie / waardoor ben je attent gemaakt op onze vereniging? 
Via:    advertentie    /    website    /    mond-op-mond     /   eigen initiatief  /  facebook  /  anders nl.: 
 

 
Algemene Voorwaarden: 

- Inschrijven: de jaarcontributie bedraagt € 138. Dit bedrag wordt in 4 termijnen automatisch 
geïncasseerd (per kwartaal € 34,50). 

- Beëindigen lidmaatschap:  Het lidmaatschap kan per kwartaal worden beëindigd. De opzegging moet 
schriftelijk geschieden en worden gestuurd aan de ledenadministratie: 
ledenadministratie@trimslim.nl 

Machtiging Incasso: 
- Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de vereniging Trim Slim Almere 

(TSA), p/a. Eelerbergstraat 22, 1333 ZW Almere ( ingeschreven Kamer van Koophandel onder nr. 
32142211), bankrekeningnr. NL84 INGB 000 7622 417, om de kwartaalbetaling bij vooruitbetaling 
van zijn/haar bankrekening te incasseren t.g.v. Vereniging Trim Slim Almere. 

- Ondergetekende is bekend met het feit dat indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving hij/zij 
binnen 30 dagen aan zijn/haar eigen bank opdracht kan geven het bedrag terig te boeken (storneren).  

Verklaring: 
- Ik verklaar hierbij kennis te hebben genomen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en ga 

akkoord met de inhoud hiervan. 
- Ik machtig Trim Slim Almere de contributie van mijn bankrekening te incasseren. 
- Ik ga akkoord met het publiceren van foto’s van trainingen en andere Trim Slim-activiteiten in de 

Nieuwsbrief (DigiFlits), website (www.trimslim.nl)  en op sociale media. 
- Vereniging Trim Slim Almere zal er alles aan doen om de trainingen en activiteiten goed en veilig te 

laten verlopen, maar ben ermee bekend dat het deelnemen hieraan geheel op eigen risico geschiedt. 
 
 
Voor akkoord:        Datum: 
handtekening 
 

 


