
 

  INSCHRIJFFORMULIER + MACHTIGING 
  ZOMERLIDMAATSCHAP 
  LTC BARNEVELD 2019 
  TENNIS OF PADEL (juni/juli/augustus) 
 

 
 
ZOMERLIDMAATSCHAP 2019 TENNIS OF PADEL 
 
- een “zomerlid” is geen lid van de LTC Barneveld of KNLTB. 
- men dient zich te houden aan alle regels en reglementen die gelden voor    
  leden 
- het zomerlidmaatschap wordt per maand afgesloten en kan voor dus voor meerdere maanden.    
  (juni/juli/augustus) 

 
 

voornaam                                :   …………………………………... 
 
achternaam :   ……………………………………    man/vrouw                                                                         
 
voorletter(s) :   …………………………………… 
 
geboortedatum :   …………………………………... 
 
straat en huisnummer :   …………………………………… 
 
postcode en woonplaats :   …………………………………... 
 
telefoonnummer :   …………………………………... 

mobiel nummer                      :   …………………………………… 
 
 
Uw keuze (meerdere maanden mogelijk)                                                              

 Juni 

 Juli 

 Augustus 

 

Uw keuze; 

 Tennis 

  Padel 

 
De pas kan na inschrijven worden afgehaald aan de bar van het clubhuis. 
Met deze pas heeft u toegang tot het park en daarmee dient u gebruik te maken van het 
afhangsysteem. 
De pas moet z.s.m. na de einddatum van het maandlidmaatschap worden ingeleverd in een gesloten 
enveloppe (voorzien van naam) in de brievenbus in de hal of aan de bar van het clubhuis.  Na 
inlevering van de pas wordt € 10,00 (borg) teruggestort. 
 
- inleveren in de brievenbus van het clubhuis (in de hal) of per e-mail (als bijlage) naar:  
 
Ledenadministratie L.T.C. Barneveld 
Henk Zeggelaar 
E. ledenadm@ltcbarneveld.nl 
T. 06-22388569 
 
 

 
 
 

mailto:ledenadm@ltcbarneveld.nl


 
 
Als u het niet eens bent met éénmalige afschrijving(en) dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. 

 
   S€PA                              Eenmalige machtiging 
 
Door ondertekening van dit formulier machtig ik de incassant om eenmalig een incasso-
opdracht naar mijn bank te sturen, om een betaling van mijn rekening af te schrijven en geef ik 
toestemming aan mijn bank om eenmalig een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens: 
contributie zomerlidmaatschap 2019 
€ 25,00 per maand (plus eenmalig € 10,00 borg) 
 

Uw keuze;                                                                   

 Juni 

 Juli 

 Augustus 

 

Uw keuze; 

 Tennis 

  Padel 

Verleent machtiging aan de LTC Barneveld om eenmalig het maandbedrag van € 25,00 (plus 
eenmalig € 10,00 borg) af te schrijven van zijn/haar bank/girorekeningnummer voor de maand 
die u als uw keuze heeft aangegeven. Indien u meerdere maanden aangekruist heeft dan zal 
voor iedere maand meer € 25,00 worden afgeschreven. 
Gegevens incassant 
Naam   : LTC Barneveld 
Adres   : Plantagelaan 31 
Postcode en plaats : 3772 MB Barneveld 
Land   : Nederland   Incassant ID: NL39ZZZ401212030000 

 
Mijn gegevens: 

Rekeningnummer(IBAN)     
Naam ondergetekende  _______________________________________________________ 

Adres    _______________________________________________________ 

Postcode/Plaats  _______________________________________________Land:  NL 

E-mail adres   ______________________________________________________ 
 
Datum ……………….             Handtekening………………………… 
 

 

 

 

 

 


