AANSLUITINGSFORMULIER

 Individueel lidmaatschap ☐

lidmaatschap voor 2 personen ☐

Familiaal lidmaatschap ☐

1.Ondergetekende (drukletters aub)
Naam: ...................................... Voornaam: ............................................................
Adres: .......................................................................................................................
Postnummer: .......................... Gemeente: ...........................................................
land: ......................................... Nationaliteit: ........................................................
Geboren op: ……/……/……
tel privé : ..............................
GSM: ....................................
e-mail: ......................................................................................................................
m/v: ☐ Watersportdiscipline: …………………………....Rijksregisternummer:...............................
2.Partner.
Naam: ………………………….. Voornaam: …………………………………………..
Geboren op: …../…./…………. Nationaliteit: ………………………………………..
GSM: ……………………….
e-mail: ……………………………………………………………………………………..
m/v: ☐ Watersportdiscipline: …………………………...Rijksregisternummer: ……………………..
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3. Kind 1 Naam:.......................... Voornaam:..........................................................
Geboren op: ……/……./…… Nationaliteit: ……………………………………..
m/v: ☐ Watersportdiscipline: ………………………….. Rijksregisternummer: …………………….
Kind 2 Naam: …………………. Voornaam: ……………………………………….
Geboren op: ……/……./……… Nationaliteit: ……………………………………..
m/v: ☐ Watersportdiscipline: ………………………......Rijksregisternummer : …………………….
Kind 3 Naam: …………………..Voornaam: ……………………………………….
Geboren op: ……/……./……… Nationaliteit: …………………………………….
m/v: ☐ Watersportdiscipline: ……………………….....Rijksregisternummer: ……………………..
Kind 4 Naam: …………………..Voornaam: ……………………………………....
Geboren op: ……/……./……… Nationaliteit: …………………………………....
m/v: ☐ Watersportdiscipline: ……………………….....Rijksregisternummer: …………………….
Kind 5 Naam: …………………..Voornaam: ……………………………………....
Geboren op: ……/……./……… Nationaliteit: …………………………………....
m/v: ☐ Watersportdiscipline: ……………………….....Rijksregisternummer: …………………….
De kandidaten tot lidmaatschap van WDW hebben kennis genomen van het uittreksel van de algemene bepalingen vermeld op de
keerzijde en verbinden zich onvoorwaardelijk tot het naleven van de huidige en toekomstige voorschriften uitgevaardigd door het
bestuur.

Plaats en datum

Gelezen en goedgekeurd(eigenhandig geschreven)

Handtekening

WDW garandeert dat alle gegevens van persoonlijke aard volstrekt vertrouwelijk worden behandeld en
alleen gebruikt worden om u een optimale dienstverlening te bieden.
Zoals wettelijk voorgeschreven geeft WDW een recht van inzage en verbetering aan iedereen van wie
zij persoonlijke gegevens verzamelt. U kan dit recht uitoefenen door u te wenden tot het Secretariaat

1. Het lidmaatschap wordt de éérste maal beperkt tot één jaar. Het bestuur behoudt zich het
recht voor, indien nodig om bepaalde redenen die ze niet verplicht is bekend te maken, het
lidmaatschap te weigeren of niet te hernieuwen.
2. De onderscheiden bijdragen van ligplaats of berging worden jaarlijks door het bestuur
bepaald.
3. Laattijdige betaling van deze bijdragen kan aanleiding geven tot bijslagen. Niet-betaling tot
uitsluiting.
4. De vereniging heeft het pandrecht op alle surfmateriaal voor de betaling van de bijdragen,
evenals door alle andere aan de vereniging verschuldigde gelden.
5. De leden ontslaan de vereniging van elke aansprakelijkheid wegens schade, verdwijning of
ongevallen aan henzelf of aan de goederen onder hun beheer en verklaren zich akkoord met
het reglement van inwendige orde. Daarentegen zijn de leden aansprakelijk voor elke schade
veroorzaakt door henzelf of door de goederen onder hun beheer.
6. Het afsluiten van een verzekering voor schade aan derden is verplicht.
7. Uitsluitend de gezinsleden, die voorkomen op het ledenbestand op het Algemeen
Secretariaat zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, hen overkomen tijdens de
beoefening van de watersport.
8. WDW verbindt zich ertoe de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te
leven (Wet van 8 december 1992).
9. WDW kan ook foto’s genomen op het domein gebruiken om eventueel te publiceren op de
website
10. Leden vanaf 65 jarige leeftijd zullen jaarlijks een medische fiche laten invullen door
hun Dokter
( Blanco medische fiche is te bekomen via het Secretariaat of Permanentie surfclub )

