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Inschrijfformulier 10-rittenkaart BC Velsen 
 
Ondergetekende vraagt een 10-rittenkaart aan bij BC Velsen: 

□ De heer  □ Mevrouw 
 
Voornaam : …………………………………………………………………………………………..…… 
 
Achternaam : …………………………………………………………………………………….…………. 
 
Adres : ………………………………………………………………………………….……………. 
 
Postcode : …………………. Woonplaats: ……………………………………………….…………... 
 
Geboortedatum : …………………………………………………………………………………….…………. 
 
Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………….…………. 
 
E-mailadres : …………………………………………………………………………………….…………. 
 
Ik wil graag badmintonnen: 
o Maandagavond 19.00 - 22.00 uur  Het Polderhuis in Velserbroek 
o Woensdagavond 19.00 - 22.00 uur  Sporthal Zeewijk in IJmuiden 
o Donderdagavond 20.00 - 22.00 uur  Sporthal Zeewijk in IJmuiden 
 
 
Doorlopende machtiging tot automatische incasso van de contributie 
Hierbij verleen ik BC Velsen toestemming om de verschuldigde contributie automatisch af te schrijven 
van mijn bankrekening. 

 
Naam rekeninghouder : …………………………………………………………………….……………..… 
 
Rekeningnummer (IBAN) : …………………………………….……………………….………………………. 
 
Plaats en datum : ………………….………………………………………………………………….. 
 
Handtekening : 
 
 
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik akkoord te gaan met het gebruik van mijn persoonsgegevens 
conform de privacy policy van BC Velsen.  
 
 
Het ondertekende inschrijfformulier kan verzonden worden aan de ledenadministratie: 
Frans van Dooren 
Velserduinweg 171 
1971 ZB IJmuiden 
Of als gescand formulier per e-mail aan: leden.bcv@gmail.com  
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Toelichting 10-rittenkaart 
 
Speeltijden 
Senioren: 
Maandagavond 19.00 - 22.00 uur   Het Polderhuis in Velserbroek 
Woensdagavond 19.00 - 22.00 uur  Sporthal Zeewijk in IJmuiden 
Donderdagavond 20.00 - 22.00 uur  Sporthal Zeewijk in IJmuiden 
 

Voorwaarden 10-rittenkaart 
▪ De 10-rittenkaart is alleen voor senioren (niet competitiespelers) en is persoonsgebonden. 
▪ Met een 10-rittenkaart mag gedurende 10 weken (zelfgekozen) worden meegespeeld. 
▪ De kaart is geldig voor het lopende speelseizoen. Resterende ritten kunnen niet worden 

meegenomen naar het volgende seizoen. 
▪ De contributie van de 10-rittenkaart bedraagt € 75,00. 
▪ Het voldoen van de contributie van een 10-rittenkaart kan alleen via automatische incasso. Ter 

informatie ontvangt u hiervoor een factuur met het verschuldigde bedrag. 
 

Privacy 
BC Velsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich in 
alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Onze volledige Privacy policy is te vinden op de website www.bcvelsen.nl/privacy-

statement.  

http://www.bcvelsen.nl/privacy-statement
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