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Machtiging tot proeflidmaatschap / Authorization form for trial membership 

 

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan Aquamania om het verschuldigde 

bedrag aan contributie af te schrijven van zijn/ haar hieronder vermelde bankrekening. / Until notice of 

termination, the undersigned authorizes Aquamania to depreciate the amount due with respect to membership fees from his/her bank 

account mentioned below. 

 

De contributie bedraagt tot 1 oktober: 10 euro (The contribution fee ending October 1st is 10 euros) 

Bij verlenging tot volledig lidmaatschap van de gemachtigde zal de jaarcontributie van 60 euro min 

de 10 euro in rekening worden gebracht. (In case of continuation after the trial membership of the undersigned, 

the membership will be extended and the fee of annual membership 60 minus 10 euro will be charged). 
 

Mocht ondergetekende het echter niet eens zijn met de afschrijving, dan kan het volledige bedrag 

binnen 30 dagen teruggevorderd worden. (If the undersigned disagrees with the depreciation, the total fee can 

be recovered within 30 days.) 

 

 

We zouden graag foto’s en filmpjes van u op onze website, Instagram en Facebook plaatsen. Met dit 

formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken. (We would like to publish 

photos and videos of you on our website, Instagram and Facebook. With this form we are asking for your consent to use 

your information for these purposes.) 

 

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in andere dan badkleding op de website, 

Instagram en Facebook en andere promotiedoeleinden. (To publish photos and/or videos of me in 

other than swimming clothes on the website, Instagram and Facebook.) 

 Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in badkleding op de website, Instagram en 

Facebook en andere promotiedoeleinden. (To publish photos and/or videos of me in swimming clothes 

on the website, Instagram and Facebook.) 
 Het opnemen van mijn foto’s in andere dan badkleding in het verenigingsblad en de 

nieuwsbrief. (To put photos of me in other than swimming clothes in the association magazine and the 

newsletter.) 

 Het opnemen van mijn foto’s in badkleding in het verenigingsblad en de nieuwsbrief. (To put 

photos of me in swimming clothes in the association magazine and the newsletter.) 

 

 

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. (For a new 

process of information, the association has to ask for my permission.) 

Ik heb het recht mijn gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. (I have the right to 

view, let correct or delete my information).
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IBAN (International Bank Account Number): 

 

Graag in blokletters invullen: (Please fill in block letters) 

 

Voornaam en achternaam (Name and surname): 

 

Adres (Address): 

 

Postcode en woonplaats (Postal code and city): 

 

Email: 

 

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met bovenstaande regeling en datagebruik (The 

undersigned 

declares to agree to the abovementioned regulation and data use) 

. 

Plaats (City): Datum (Date): 

 

Handtekening (Signature):________________________________________ 

 

Lever deze machtiging en toestemming zo snel mogelijk in bij één van de bestuursleden via 

de mail (info@aquamanialeiden.nl) of stuur hem op naar: / E-mail this debit and permission 

form to one of the board members (info@aquamanialeiden.nl) as soon as possible or send it 

to: 

 

Aquamania 

Einsteinweg 6 

2333 CC Leiden 
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