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INSCHRIJF FORMULIER 
 
 
Betreft : Lidmaatschap 2022 
 
Beste bezoeker, 
 
U wilt lid worden. Wanneer u onderstaande gegevens invult kunt u direct gebruik maken van de speeltuin. Bij een volgend bezoek ligt uw 
lidmaatschaps pasje klaar.  
 
Hierbij ontvangt u meteen onze factuur voor het lidmaatschap van Speeltuin Vereniging Bijdorp voor 2022. Voor slechts € 18,50 kunnen uw 
kinderen het hele seizoen 2022 onbeperkt genieten van onze mooie speeltuin. Er is continue toezicht en er worden ook consumpties verkocht. 
Voor de ouders is er regelmatig een gratis kopje koffie of thee en de kinderen krijgen een beker limonade van ons. We hebben een 
spiksplinternieuwe waterbaan en ook de springberg is terug alsmede 2 trampolines! Automatische incasso heeft onze voorkeur dus wanneer u 
ons machtigt hoeft u geen handmatige betaling te doen. 
 
Als lid van Speeltuin Vereniging Bijdorp kunt u ook onze speeltuin in de weekenden huren voor uw kinderfeestje. U kunt dan tevens gebruik 
maken van de kleine keuken met koelkast en vriezer, koffiezetapparaat, de kussens en parasols voor buiten alsmede de toiletten. Ook het 
gebouw met de grote zaal, grote keuken, tafels en stoelen is seperaat te huur.  
 
Donaties blijven altijd welkom, met uw steun kunnen we blijven bestaan. Wanneer u een donatie wilt doen kunt u het door u gewenste bedrag 
overmaken op hetzelfde IBAN onder vermelding van donatie 2022 en uw naam. Alvast hartelijk dank voor uw steun ! 
 
Ja, ik word lid en laat mijn kinderen fijn spelen in speeltuin Bijdorp ! 
 
Naam   .............................................................. 
 
Naam kinderen  ..............................................................   Leeftijden kinderen ................................................. 
  
Adres   .............................................................. Postcode/paats        ................................................. 
 
Telefoon   .............................................................. Email    ................................................. 
 
IBAN    .............................................................. Rekeninghouder       .................................................  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Speeltuin Vereniging Bijdorp om doorlopende incasso-opdrachten te sturen 
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens betaling lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Speeltuinvereniging Bijdorp. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u 
deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
  
Naam incassant : Speeltuin vereniging Bijdorp 
Adres incassant  : Krelagehove 2, 2172 VE Sassenheim    
Incassant ID  : NL61ZZZ404459150000 
Kenmerk Machtiging : Lidnummer (wordt toegewezen) 
 
 
 

Plaats ..................................................................    Datum .......................................................... 
 
 
 
 
 
Handtekening ..................................................... 
 


