Opzegformulier lidmaatschap G.V. ANIMO HOOGVLIET

Voornaam (voornaam van het kind/lid):
Achternaam:
Recent E-mail adres:
Per wanneer wilt u de opzegging laten ingaan* (lees de regels voor het opzeggen eerst!):
per 1 januari (opzegging moet 30 november binnen zijn)
per 1 april (opzegging moet 27/28 februari binnen zijn)
per 1 juli (opzegging moet 31 mei binnen zijn)
per 1 oktober (opzegging moet 31 augustus binnen zijn)
Redenen van opzegging (niet verplicht):

*Regels voor het opzeggen
•
De opzegging moet minimaal 1 maand voor het einde van het lopend kwartaal binnen zijn bij de
ledenadministratie.
o Opzegging tussen 1 september en 30 november gaat in per 1 januari
o Opzegging tussen 1 december en 27/28 februari gaat in per 1 april
o Opzegging tussen 1 maart en 31 mei gaat in per 1 juli
o Opzegging tussen 1 juni en 31 augustus gaat in per 1 oktober
•
Wanneer u direct wenst te stoppen met het volgen van lessen, dan heeft u geen recht op teruggave
van reeds betaalde contributies.
•
Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en kan niet via de train(st)er geregeld worden.
•
Het opzegformulier kunt u opsturen naar het onderstaand adres:
G.V. Animo Hoogvliet
t.a.v. Ledenadministratie
Postbus 607
3190 AN Hoogvliet
•
U kunt het opzegformulier ook als pdf vorm, indien voorzien van een authentieke handtekening,
mailen naar: ledenadministratie@animohoogvliet.nl.
•
Een bevestiging van een opzegging ontvangt u alleen als er een e-mail adres is opgegeven.
Met het ondertekenen van het opzegformulier verklaard u akkoord te gaan met een definitieve opzegging van
het gehele lidmaatschap van u of uw kind. Hoe wij omgaan met uw gegevens na opzegging kunt u nalezen in
onze privacyverklaring te vinden op www.aniomohoogvliet.nl/privacyverklaring
Datum:

Plaats:

Handtekening lid (of ouder/voogd indien minderjarig)

G.V. Animo Hoogvliet
Postbus 607
3190 AN Hoogvliet

Website:
KVK:
KNGU nummer:
Bankrekeningnummer:

www.animohoogvliet.nl
40342761
1102035
1284.97.890

