
Inschrijfformulier D.W.V. Hardboard 
 

Persoonsgegevens 

Initialen + Achternaam  ____________________________________________________ 

Roepnaam:    ____________________________________________________ 

Contactgegevens 

Adres + huisnummer:   ____________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats:  ____________________________________________________ 

Geboortedatum:   ____________________________________________________ 

Mobiel nummer:   ____________________________________________________ 

E-mail adres:    ____________________________________________________ 

Unioncard/studentnummer: ____________________________________________________ 

Aanmeldingsdatum:   ____________________________________________________ 

Bankgegevens 

IBAN Bank/ 

rekeningnummer:   ____________________________________________________ 

Bovengenoemde verklaard hierbij lid te willen worden van DWV Hardboard en gaat akkoord 

met de voorwaarden zoals vermeld bij de Algemene voorwaarden van DWV Hardboard. 

 O     Ik geef, tot wederopzegging, machtiging aan de Drienerlose Windsurf Vereniging 

   Hardboard, om van bovengenoemde (giro-) rekening bedragen af te schrijven 

   voor het lidmaatschap, activiteiten en overige schulden. 

Plaats:       Handtekening: 

 

 

Datum: 

 

Stuur dit formulier ondergetekend naar D.W.V. Hardboard, Postbus 217, 7500 AE Enschede. 

Indien u bezwaar hebt tegen de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of 

girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.  



Algemene voorwaarden D.W.V. Hardboard: 
 

 

Voorwaarden voor het lidmaatschap van D.W.V. Hardboard, zoals door u ondertekend bij het 

aangaan van het lidmaatschap. Onderaan vindt u bijgevoegd het postadres en het 

bankrekeningnummer van D.W.V. Hardboard.  

A.   Kiest het lid voor betaling van contributie en uitstaande schulden per eigen betaling, dan 

  zal het lid zijn of haar eerste contributie betalen binnen 2 maanden na de boven 

  vermelde aanmeldingsdatum. In de opvolgende jaren zal hij of zij de contributie voldoen 

  voor 1 november van het lopende faculteitsjaar. Kiest een lid voor betaling van 

  contributie en uitstaande schulden per automatische incasso, dan zal dit automatisch 

  worden afgeschreven. Om de genoemde automatische inning in werking te stellen, vult 

  het lid het bijgevoegde contract in. Doet een lid dit laatste niet dan gaat D.W.V. 

  Hardboard ervan uit dat het lid per eigen betaling wenst te betalen. Uitstaande schulden 

  worden op nader te bepalen dagen in het faculteitsjaar geïnd.  

B.  Het lid zal, indien hij of zij lid wordt voor 1 oktober, tevens een Union/Campus-card 

  aanschaffen voor deze datum. Indien het lid na 1 oktober van het jaar lid wordt, zal hij of 

  zij binnen 1 maand na de bovenstaande aanmeldingsdatum een faciliteitskaart 

  aanschaffen.  

C.  Indien het lid niet aan de voorwaarden A of B voldoet zal het bestuur van D.W.V. 

  Hardboard genoodzaakt zijn stappen te ondernemen. D.W.V. Hardboard behoudt zich 

  het recht voor alle kosten die hieruit voortvloeien op het lid te verhalen.  

D.  Een lid blijft lid tot op een gegeven moment waarop hij of zij, na opzegging, een 

  bevestiging van het bestuur van D.W.V. Hardboard heeft ontvangen.  

E.  Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt vóór 1 september zal hij automatisch lid blijven 

  voor het daarop volgende faciliteitsjaar.  

F.  Bij het ondertekenen van dit formulier gaat het lid akkoord met de Statuten en het \ 

  Huishoudelijk Reglement van D.W.V. Hardboard, op te vragen bij de Secretaris en in te 

  zien op de website van D.W.V. Hardboard (www.dwvhardboard.nl ).  

G.  Het gebruik van eigendommen van Hardboard is ten alle tijden op eigen risico.  

Postadres:  

D.W.V. Hardboard, Postbus 217, AE Enschede  

Bankrelatie:  

ABN-AMRO, NL22 ABNA 0621 3945 80, t.n.v. D.W.V. Hardboard, 7500 AE Enschede 

http://www.dwvhardboard.nl/

