
 

AANMELDINGFORMULIER 

 

TARIEVEN PER 01-04-2017 

 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de zwem- en waterpolovereniging “OCTOPUS” en geef mij op als: 

 Recreant 1 x per week zwemmend € 12,60 

 Recreant 2 x per week zwemmend € 18,90 

 Zwemselectie  Afhankelijk van zwemminuten € 20,60 tot € 38,50 

 Pololid tot en met 15 jaar  € 16,20 

 Pololid van 16 jaar en ouder  € 22,30 

 Trimzwemmen woensdagavond € 10,30 

 Trimzwemmen zaterdagmorgen € 12,00 

 Warmwatergroep zaterdagmorgen € 12,00 

 Masterzwemmen  € 12,00 

  65-plus                                                   -/- € 1,00 

 

Bovengenoemde bedragen worden eens per maand in rekening gebracht. Indien 3 of meer 

gezinsleden lid zijn, wordt vanaf het 3
e
 lid de helft van bovengenoemde bedragen in rekening 

gebracht. Er wordt gerekend vanaf het gezinslid met de hoogste contributie. 

 

Kosten KNZB en Kring (bedragen per jaar; deze worden eenmaal per jaar geïncasseerd): 

 Kosten met startnummer 2004 en eerder € 46,40 

 Kosten met startnummer 2005 en later € 14,40 

 Kosten indien geen startnummer  € 12,65 

 

Onderstaande kosten gelden voor iedereen: 

 Kosten aan Kring  € 2,70 

 Aandeel collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering € 0,35 

 Aandeel in verenigingsbijdrage  € 1,00 

          
Het is mij bekend, dat de hoogte van de contributie afhankelijk is van het aantal keren zwemmen per week en 

van mijn leeftijd. Voorts geef ik hierbij een doorlopende machtiging om de door mij maandelijks verschuldigde 

contributie automatisch van mijn bank. Bent u het niet eens met een afschrijving, dan heeft u 56 dagen de tijd, 

om de incasso ongedaan te maken. Dit gaat heel eenvoudig door een gele terugboekingskaart in te vullen en op 

te sturen naar uw bank. Bovenstaande tarieven kunnen jaarlijks tijdens de algemene jaarvergadering nader 

bijgesteld worden.  

 
ONDERSTAANDE GEGEVENS INVULLEN EN DAARNA INLEVEREN BIJ DE TRAINER 

 

Ik heb kennis genomen van de bovenstaande voorwaarden, waarmee ik akkoord ga: 

 

Achternaam :__________________________Voorletter(s):______ 

Roepnaam :___________________________________________ 

Adres :___________________________________________ 

Postcode en woonplaats :___________________________________________ 

Telefoon :_____________________Mobiel:________________ 

Geboortedatum  :______________Geboorteplaats:________________ 

Datum van aanmelding :___________________________________________ 

IBAN-nr. :___________________________________________ 

E-mailadres :___________________________________________  

 

Handtekening :___________________________________________ 

(Indien jeugdlid, handtekening ouders/verzorgers) 

 

POLO-LID PASFOTO MEENEMEN BIJ AANMELDING 


