
T.V. De Molen

Aanmelding Zomertennis Datum

Achternaam

Adres

Plaats

Postcode

Geb. datum

Telefoonnummer

Mobiel nummer

e-mail

   Man

   VrouwVoornaam

T.V. De Molen * Postbus 6080  * 8902 HB  Leeuwarden * Telefoon: (058) 2666966  * www.tvdemolen.nl * Ledenadmnistratie 058-2673318

Handtekening 
(bij 
minderjarigheid 
ouders/voogd)

Ik verklaar d.m.v. ondertekening  akkoord te zijn dat zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van  
enig jaar, het zomer tennis lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode. 
  
Nadat u dit formulier opgestuurd hebt aan ledenadministratie@tvdemolen.nl dient u dit formulier ondertekend te deponeren in 
de groene brievenbus in de hal van het tenniscentrum of ondertekend op te sturen naar Postbus 6080, 8902 HB  Leeuwarden 
 

Ik wens een zomer lidmaatschap voor de maanden (min. 2 max. 3 maanden a € 35,-- per maand ):

Juni

Juli

Augustus

September

D.m.v. ondertekening machtig ik Tennisvereniging De Molen   
om het contributie bedrag in 2 termijn af te schrijven van mijn 
rekening. 

IBAN Rekening

t.n.v.
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..\Pictures\Nieuw Molen logo\logo molen cmyk klein.eps
Aanmelding Zomertennis
T.V. De Molen * Postbus 6080  * 8902 HB  Leeuwarden * Telefoon: (058) 2666966  * www.tvdemolen.nl * Ledenadmnistratie 058-2673318
Ik verklaar d.m.v. ondertekening  akkoord te zijn dat zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van 
enig jaar, het zomer tennis lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd voor dezelfde periode.
 
Nadat u dit formulier opgestuurd hebt aan ledenadministratie@tvdemolen.nl dient u dit formulier ondertekend te deponeren in de groene brievenbus in de hal van het tenniscentrum of ondertekend op te sturen naar Postbus 6080, 8902 HB  Leeuwarden
 
Ik wens een zomer lidmaatschap voor de maanden (min. 2 max. 3 maanden a € 35,-- per maand ):
D.m.v. ondertekening machtig ik Tennisvereniging De Molen  
om het contributie bedrag in 2 termijn af te schrijven van mijn
rekening. 
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