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Inschrijfformulier Scylla 55+ 

Persoonsgegevens 

Achternaam   Tussenvoegsel  
Roepnaam  Voorletters  
Geboortedatum  Geslacht Man/Vrouw 
Adres  
Postcode  Plaats  

 
Contactgegevens 

Telefoon mobiel  Telefoon vast  
Emailadres  

 
 Contributie 

1x in de week sporten               voor €143,- per jaar    
2x per week sporten                  voor €190,- per jaar 
3x per week of meer sporten     voor  € 220,- per jaar 
Als een van de sportactiviteiten het Dynamic Tennis betreft dan is dat €25,- per jaar extra 

 
Ik wil graag sporten op: (kruis aan wat van toepassing is) 

 Maandag 17.00-18.00 uur Vlinder 
 Dinsdag 13.30-15.00 uur Bongerd 
 Woensdag 16.30-17.30 uur Vlinder 
 Donderdag 10.00-11.00 uur Bongerd 
 Zaterdag 09.00-10.00 uur Vlinder 
    
 Dynamic Tennis Zaterdag 10.30-11.30 uur Vlinder 
 
Privacy 
Ik geef wel/geen* toestemming dat mijn gegevens in de ledenlijst op het intranet van Scylla staan. 
Ik geef wel/geen* toestemming dat ik op foto’s sta die te zien zijn op het intranet van Scylla. 
Ik geef wel/geen* toestemming dat ik op foto’s sta die op de social media van Scylla worden geplaatst. 
Met het ondertekenen van dit formulier geef ik aan kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Scylla. 
Zie hiervoor de website van Scylla. 

Weekbrief 
Scylla stuurt digitaal een weekbrief rond met alle actuele wedstrijdinformatie en nieuws van de vereniging. Ik wens 
wel/geen* weekbrief te ontvangen. 
 
* doorstrepen wat niet van toepassing is  
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              Doorlopende machtiging  S€PA 

Naam incassant :   Volleybalvereniging Scylla 
Woonplaats incassant :   Wageningen 
Land incassant* :                               Nederland 
IBAN :                                               NL 94 INGB 0004355568   
Incassant ID :    NL81ZZZ091360210000 
Kenmerk machtiging :  <debiteurennummer> (in te vullen door penningmeester) 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan volleybalvereniging Scylla om doorlopend 
incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te schrijven en geeft u uw bank 
toestemming om een bedrag van uw rekening te schrijven in opdracht van: 

 
Naam rekeninghouder :   

Adres :      

Postcode :     

Woonplaats :    

Land* :      

Telefoonnummer :   

E-mailadres :     

IBAN - Rekeningnummer :   

Plaats en datum :        
 
 
 
 
 
Handtekening :     
 
 
 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 

 

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

SEPA-machtiging en inschrijfformulier kunt u inleveren bij ledenadministratie: 

Roghorst 187 
6708 KH Wageningen 
ledenadministratie@scylla.info 
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