Lidmaatschapsaanmeldingsformulier (membership application form)
Gegevens aanvrager (applicant’s data)
Achternaam & voorletter(s)
(family name & initials)
Roepnaam
(given name)
Adres
(street)
Postcode en plaats
(postal code and city)
Geboortedatum en -plaats
(birthdate and place of birth)
Nationaliteit
(nationality)
Mobiele telefoonnummer
(mobile telephone number)
e-mailadres
Geïntroduceerd door
(introduced by)

Bezit u een geldig brevet?
(do you have a current license?)
Soort (title)
Nummer (number)
Uren als gezagvoerder (PIC hours)
RT-rating?

Gegevens brevet (license data)
Ja, kopie van brevet en medical bijsluiten
(yes, include copy of license and medical)
Nee (no)

LAPL

LPE4

PPL

LPE5

CPL

ATPL

LPE6

Overige (other) ratings?
Bezit u een eigen vliegtuig?
(do you own a plane?)

Nee (no)
Type:
Registratie:
Ondertekening aanvrager (applicant’s signatory)

Plaats en datum (place and date)
Handtekening (signature)
Indien minderjarig door wettelijke
vertegenwoordiger (by legal
representative if under 21)

Door ondertekening verklaart u zich aan clubregels te zullen houden en geen bezwaar te hebben tegen
vastlegging van bovenstaande gegevens. By signing this form, one agrees to abide by club rules and not to
object against registration of data above.
Dit formulier inclusief pasfoto sturen naar (send this form including photograph to):
secretaris@vliegclubtwente.nl

Machtiging doorlopende SEPA Incasso
Algemeen
Naam incassant:

Vliegclub Twente

Adres Incassant:

p/a Mekkelhorstweg 11
7624 AE Borne
Nederland

Incassant-id:

NL10ZZZ400734400000

Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
•

Vliegclub Twente om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw
rekening af te schrijven en

•

Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Vliegclub Twente

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Uw naam en voorletters:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Land:
IBAN (rekeningnummer):
BIC (Bank Identificatie Code)*):
Plaats en datum:
Handtekening:

*)

niet voor Nederlandse IBAN

secretaris@vliegclubtwente.nl
Bank: NL85 ABNA 0528 5501 87

www.vliegclubtwente.nl

BTW: 0040.04.310.B.01
Kamer van koophandel: 40.07.34.40

Mandate for recurrent collections SEPA
General
Name creditor:

Vliegclub Twente

Addres creditor:

p/a Mekkelhorstweg 11
7624 AE Borne
Nederland

Creditor identifier:

NL10ZZZ400734400000

Mandate reference:

By signing this mandate form, you authorise:
•

Vliegclub Twente to send recurrent collection instructions to your bank to debit your account and

•

Your bank to debit your account on a recurrent basis in accordance with the instructions from
Vliegclub Twente

As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your
agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your
account was debited. Ask your bank for the conditions.
Name and initials:
Address:
Postal code/city:
Country:
IBAN (account number):
BIC (Bank Identification Code)*):
Place and date:
Signature:

*)

not for Dutch IBAN

secretaris@vliegclubtwente.nl
Bank: NL85 ABNA 0528 5501 87

www.vliegclubtwente.nl

BTW: 0040.04.310.B.01
Kamer van koophandel: 40.07.34.40

