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INSCHRIJFFORMULIER SCHOLEN 

  Naam sportschool       

  Adres sportlocatie        Postcode       

     Plaats          

     Telefoonnummer        E-mail       

     Website          

    Bankrekening school (IBAN)        t.n.v.       

     
Rechtspersoon sportschool Vereniging   Stichting   Eenmanszaak   B.V.   

      Anders, nl.         

   KvK-nummer        Plaats:       

     
Indicatie aantal leden sportschool/vereniging Jeugd/junioren tot 16 jaar     Senioren (>= 16)     
 

Als hoofdleraar/eigenaar/voorzitter van de sportschool of sportvereniging schrijft u zich als formele bestuurder tevens in als individueel 

menslid/sportschoolhouder. Vul daartoe s.v.p. onderstaande gegevens in. 

Achternaam        Voorna(a)m(en)       

     
Adres        Postcode       

     
     
Plaats          

     
Land        Geb. Land       

     
Geboorteplaats        Geb. Datum   -  -     

     
Geslacht Man   Vrouw    Bankgegevens 

        
Telefoon        IBAN       

     
Mobiel        t.n.v.       

     
E-mail       
Voeg verder een Sport CV toe met uw graduaties en ter zake doende opleidingen en kopieën van diploma’s van de hoogst behaalde graden.  
 

Contributie Sportschool vanaf 2016: De jaarcontributie voor de sportschool/sportvereniging bedraagt: € 55,00 de éénmalige inschrijfkosten: € 22,00 
Voor verdere informatie/faciliteiten: zie onze website.  
 

Contributie menslidmaatschap vanaf 2016: De jaarcontributie senioren bedraagt: € 24,00. De éénmalige kosten voor inschrijving lidmaatschap en NPSF 
paspoort bedragen: € 10,00 In de jaarcontributie is inbegrepen een individuele (aanvullende) aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering, men is alleen 
verzekerd indien er geen betalingsachterstand is!  
 

Voor het inschrijvingsjaar dient u de eerste jaarcontributie en de éénmalige inschrijvingskosten zelf over te maken op bankrekeningnummer: 
NL26INGB0006917980 t.n.v. NPSF o.v.v."Inschrijving NPSF" en de volledige naamgegevens. Uw lidmaatschap is effectief na het overmaken van de volledige 
contributie van het lopend contributiejaar (€ 55,- + € 22,- + € 24,- + € 10,- TOTAAL € 111,- aangenomen dat schoolhouder leeftijd 16 of ouder is). 

 

Voorts machtigt u de NPSF, bankrekening NL26INGB0006917980 om de volgende jaarcontributies en eventuele verdere kosten van uw bankrekening af te 
schrijven. U bent bekend met het feit dat, indien u niet akkoord bent met de afschrijving, u acht weken terugboekrecht heeft (terug laten storten bedrag op 
eigen rekening). Bij achterstallige betaling is de NPSF bevoegd de openstaande post te verhogen met incassokosten en/of (buiten)gerechtelijke kosten. 
Opzegging van het lidmaatschap dient, conform de statuten, schriftelijk vier weken voor het verstrijken van het kalenderjaar te zijn ontvangen bij het 
secretariaat, bij voorkeur per e-mail. U krijgt altijd een bevestiging van opzegging per e-mail retour, dit vormt uw bewijsdocument.  
 
Ondergetekende gaat akkoord met de statuten van de Nederlandse Pencak Silat Federatie (NPSF) zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Amersfoort en gepubliceerd op onze site alsmede met de vigerende reglementen. De NPSF kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden 
schade, gevolgschade en (persoonlijk-) letsel naar aanleiding van de deelname aan activiteiten. 

 
Plaats: 

................................................................ 

Datum: 

................................................................ 

Handtekening (formele bestuurder): 

................................................................ 

Vul dit formulier volledig in en stuur het ondertekend op naar: 
 

LEDENADMINISTRATIE@NPSF.NL 
 óf per post naar: Secretariaat NPSF, Scholekstersingel 44, 2496 MP Den Haag 

 


