
Naturistische Vrienden van het Engelermeer
Secretaris@nv-engelermeer.nl

's-Hertogenbosch

in te vullen door NVE

Lidcode
Achternaam

Roepnaam Voorletters

Geboortedatum Geslacht

Begunstiger NFN NFN-nummer

E-mail adres

Telefoon Mobiel

in te vullen door NVE

Lidcode
Achternaam

Roepnaam Voorletters

Geboortedatum Geslacht

Begunstiger NFN NFN-nummer

E-mail adres

Telefoon Mobiel

in te vullen door NVE

Adreslink

straat

huisnr huisnr toevoeging

postcode

woonplaats

Is een van de aanvragers ooit eerder lid geweest van een naturisten vereniging?

Zo ja, van welke vereniging?

Is een van de aanvragers ooit geroyeerd als lid van een naturistenvereniging
of als NFN-lid-begunstiger / NFN-lid?

Datum

Plaats

Overige vragen

Aanvrager

Mede-Aanvrager

Adres

Aanvraag Lidmaatschap N.V.E.
A.U.B. IN BLOKLETTERS INVULLEN

Handtekening aanvrager

Aanvragers willen lid worden van de 'Naturistische Vrienden van het Engelermeer'en hebben dit formulier volledig en naar
waarheid ingevuld. Zij gaan akkoord met het contributbedrag van €10,00 per jaar vanaf de leeftijd van 17 jaar.

Het bestuur van de NVE behoudt het recht om aanvragen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
Aanvragers zijn zich bewust, dat het opzettelijk onjuist vermelden van gegevens royement tot gevolg zal hebben.

mailto:Secretaris@nv-engelermeer.nl
HMees
Tekstvak
De rood omlijnde kaders is verplichte invoer.



Naturistische Vrienden van het Engelermeer
Secretaris@nv-engelermeer.nl

's-Hertogenbosch

NAAM

ADRES en HUISNUMMER

POSTCODE en WOONPLAATS

IBAN

TENAAMSTELLING IBAN

PLAATS

DATUM

HANDTEKENING

Incassant ID: NL 58ZZZ402205900000

Doorlopende Incasso Machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan Naturistische Vrienden van het Engelermeer (NVE) om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van N.V.E.

Als U het niet eens bent met deze afschrijving kunt U deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

In ons privacy-beleid (zie het menu op onze site www.nv-engelermeer.nl ) vind je meer

informatie over hoe de N.V.E. met jouw gegevens omgaat.

mailto:Secretaris@nv-engelermeer.nl
http://www.nv-engelermeer.nl
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