
 

Badminton Club Voorburg (BCV) 
 

Inschrijfformulier          S€PA 
 

Vul je gegevens in en onderteken het formulier (bij junioren ook 
ouder/voogd tekenen). Senioren voegen een pasfoto bij voor het 
vrijspeelpasje. Lever het formulier in bij de zaaldienst in de hal of 
mail een scan/foto naar ledenadministratie@badmintonvoorburg.nl. 
  

Badmintonclub Voorburg | e-mail:info@badmintonvoorburg.nl website:www.badmintonvoorburg.nl 
Incassant ID: NL20ZZZ404099130000 IBAN: NL66INGB0002315580 

 

Naam en voorletters  : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Roepnaam   : …………………………………… ☐ junior (<18 per 1 september) 

Geboortedatum  : ………/………/………………… ☐ man  ☐ vrouw 

Beroep (vrijblijvend)  : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres    : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode/woonplaats : ………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres   : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr./Mobielnr. : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Eerder gespeeld  : ☐ nee ☐ recreatief ☐ competitie (klasse ……) 

Ooievaarspas   : ☐ nee ☐ ja > s.v.p. een kopie van de pas inleveren. 

Ik ken BCV via   : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Kijk op de site https://www.badmintonvoorburg.nl/badmintonclub-voorburg/privacy/ voor de 

actuele Privacyverklaring van BCV. Er worden foto’s of video’s gemaakt tijdens (badminton-) 

evenementen. Je verklaart hieronder als senior of ouder/voogd geen bezwaar te hebben 

tegen publicatie op de website en/of (social) media van foto’s en video’s waarop jij of jouw 

zoon/dochter mogelijk te zien bent/is. Als je hier geen toestemming voor wilt geven in een 

specifiek geval, dan laat je dit aan het bestuur weten via info@badmintonvoorburg.nl.  

Privacy bepaling  : ☐ Akkoord / ☐ Niet Akkoord 

Je verklaart hierbij akkoord te gaan met de bepalingen van statuten en huishoudelijk 

reglement van BCV (verkrijgbaar via info@badmintonvoorburg.nl).  

 

Doorlopende machtiging voor Europese incasso     S€PA 
 
Ik machtig BCV om onder doorlopende machtiging S€PA de contributie (in twee termijnen vooraf te 

betalen), inschrijfgeld en andere badmintonkosten, zoals de trainings- en competitiebijdrage en 
aankoop van clubkleding en veren shuttles, van mijn rekening af te laten schrijven. Het 
Machtigingsnummer is mijn lidnummer. 

IBAN-rekeningnummer  :……………………………………………………………………………………………………………. 

T.n.v. (indien afwijkend)  :……………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail (indien afwijkend)  :……………………………………………………………………………………………………………. 

Datum (dd/mm/yyyy)  :………/………/……………… 

Handtekening (ook ouder/voogd voor junioren) :……………………………………………………………………… 

Je machtiging aan BCV scheelt jou en BCV tijd en hiermee betaal je makkelijk, snel en zeker. Je 
krijgt een aankondiging van de afschrijving, en kunt een incasso altijd stoppen of laten 

terugboeken binnen 8 weken. De machtiging kun je eenvoudig intrekken, en deze vervalt 
automatisch bij einde van lidmaatschap. 

mailto:ledenadministratie@badmintonvoorburg.nl
mailto:info@badmintonvoorburg.nl
http://www.badmintonvoorburg.nl/
https://www.badmintonvoorburg.nl/badmintonclub-voorburg/privacy/
mailto:info@badmintonvoorburg.nl
mailto:info@badmintonvoorburg.nl

