
 

 

HANDBALVERENIGING 
DE BEUK 

OUDENBOSCH 

 

 
 

Inschrijfformulier 
(in blokletters invullen AUB) 

 

Achternaam* : …………………………            Voornaam*              : …………………………  

Geboortedatum* : …………………………            Geslacht*                : M / V 

Straatnaam* : …………………………            Huisnummer*          : …………………………  

Postcode* : …………………………            Woonplaats*           : …………………………  

Telefoon*: vast : …………………………            Mobiel                     : ………………………… 

E-mailadres* :…………………………  

Wenst lid te worden van handbalvereniging de Beuk. 

Bent u lid van een andere handbalvereniging?   JA / NEE 

Bent u eerder lid geweest van een andere handbalvereniging?  JA / NEE 

Bent u eerder lid geweest van HV de Beuk?   JA / NEE 

U gaat akkoord met het privacystatement uit het HHR?   JA / NEE 
Af en toe worden er foto's gemaakt van activiteiten of wedstrijden welke sporadisch op sociale media verschijnen. 
Daarnaast wordt uw pasfoto zichtbaar voor de bond bij het spelen van wedstrijden. 
 

De betaling van de verenigingscontributie en bondscontributie geschiedt per maand, de 
bondscontributie wordt in zijn geheel afgedragen aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV). De 
betalingen gaan uitsluitend via automatisch incasso. 

Machtiging automatische euro incasso 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Handbalvereniging De Beuk 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Handbalvereniging De Beuk. Ondergetekende verleent hierbij tot 
wederopzegging aan Handbalvereniging de Beuk om van zijn/haar bankrekening bedragen af te 
schrijven wegens contributie en overige financiële verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. 
 
Naam + voorletters rekeninghouder: ........................................................................................................ 
Adres: ........................................................................................... Postcode: .......................................... 
Woonplaats: .................................................................................. Land: ................................................ 
Rekeningnummer (IBAN): ........................................................................................................................ 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met het automatische incasso. Het betreft incasso van de  
contributie en overige financiële verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. 
 
De machtiging dient per: ……….…….....…… - ………....…………… - …..…….…………… in te gaan. 
 
Datum: ………….-………-…………. Handtekening:……………………………………………………...

 
(voor leden beneden de 18 jaar moet één van de ouders/ verzorgers tekenen)  

Vragen met een * zijn verplicht in te vullen.  

Secretariaat: Dionne Janssens  http://www.hvdebeuk.nl 
Adres: Markt 4, 4758 BM Standdaarbuiten  debeuk@handbal.nl 
Telefoon:  06-12645416 NL62 RABO 0140 7012 22 

http://www.hvdebeuk.nl/
mailto:debeuk@handbal.nl

