
 
 

Inschrijf- en machtigingsformulier WANDELAAR 
 
RREL Lidmaatschap Wandelgroep                                                      

 

 

 
Ondergetekende, minimaal 16 jaar 

Naam 

 
M / V* 

Voornaam Voorletters:  

Adres en Huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer  

E-mail adres  

Loopgroep Wandelgroep  

Ben je beschikbaar als vrijwilliger*:            O ja                      O Nee                       O weet nog niet 
 
Verklaart hiermee zich in te schrijven tot wederopzegging als lid van de Road Runners Etten-Leur, 
aangesloten bij de Atletiek Unie (AU).   
Hij/zij meldt zich aan als:  

 
 Lid van de Wandelgroep 

 
Voorwaarden lidmaatschap als wandelaar*: 

O Ik ben oud lid of langdurig geblesseerd hardloop lid.  

O Ik ben partner van bestaand lid. 
  

* S.v.p. aankruisen hetgeen van toepassing is.  
  

 

• Zie website www.rrel.nl voor de hoogte van de actuele contributie. 

• Contributie pro rata bij aanvang lidmaatschap in een lopend jaar 

• Bij inschrijving als nieuw lid wordt eenmalig een bedrag van € 7,50 extra in rekening gebracht t.b.v.  
inschrijving bij de Atletiek Unie (AU). 

• Voor nieuwe leden is een afgifte van een automatische incasso verplicht. (zie hieronder) 
 

Datum en plaats:   

 
Handtekening: Handtekening van ouder bij lid 16-18 jaar 

   

 
S.V.P. retourneren aan: Penningmeester RREL - E-mail: penningmeester@rrel.nl  

 

mailto:penningmeester@rrel.nl


 
 

Inschrijf- en machtigingsformulier WANDELAAR 
 
RREL Lidmaatschap Wandelgroep                                                      

 

 

 
 
Machtigingsformulier 
 
Naam incassant:   Road Runners Etten-Leur (hierna: RREL) 
 
Adres incassant:   p/a penningmeester RREL 
 
Woonplaats incassant:  Etten-Leur 
 
Incassant ID:   NL43ZZZ402841980001 
 
 
Kenmerk machtiging: Lidmaatschap Wandelgroep 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RREL om een incasso-opdracht 
te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
lidmaatschap RREL en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van RREL. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Naam:  :  .................................................................................  
 
 
Adres:  : ..................................................................................  
 
 
Postcode:  :  .................................................................................  
 
 
Woonplaats  :  .................................................................................  
 
 
Rekeningnummer [IBAN] :  .................................................................................  
 
 
Plaats en datum :  .................................................................................  
 
 
 
Handtekening :  .................................................................................  
 
 
 
S.V.P. retourneren aan: Penningmeester RREL - E-mail: penningmeester@rrel.nl  

 

mailto:penningmeester@rrel.nl

