
Aanmeldingsformulier D.R.C. Phoenix 

Hierbij komen alle voorgaande exemplaren ter vervallen, referentie: maart 2021. 
 

Aanmeldingsformulier  
D.R.C. Phoenix 
 
Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Voor de inning 
van de verenigingscontributie zijn wij genoodzaakt u te vragen 
een machtiging voor automatische incasso te verlenen. De 
verenigingscontributie wordt elke maand automatisch geïncasseerd. Bestaande leden krijgen 
een factuur voor de bondscontributie voor het nieuwe seizoen op 1 mei en een herinnering 
op 1 juni. Bestaande leden worden uitgeschreven bij de bond indien de bondscontributie niet 
op 24 juni is bijgeschreven. Nieuwe leden worden pas ingeschreven bij de bond na het 
overmaken van de bondscontributie. Facturen worden uitsluitend via de mail verstuurd. Het 
is de verantwoordelijkheid van het lid om er zorg voor te dragen dat het actuele e-mailadres 
bij D.R.C. Phoenix bekend is. Afmelding kan uitsluitend schriftelijk door het 
afmeldingsformulier in te vullen en in te leveren op de club of te mailen naar 
secretaris@rcphoenix.nl. Afmelding kan gedurende het verenigingsjaar, echter loopt het 
lidmaatschap door tot het einde van het verenigingsjaar. Indien u zich niet voor 1 juni afmeldt 
loopt uw lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, conform de 
statuten van de vereniging. 
 
D.R.C. Phoenix is niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële of immateriële schade 
als gevolg van rugby beoefening. Volgens het huidige Nederlandse zorgverzekeringsstelsel 
is elke Nederlandse ingezetene verplicht verzekerd voor een basisverzekering. Door 
ondertekening van dit formulier verklaart u aan die eisen te voldoen, bekend te zijn met de 
Code of Conduct/Gedragscode en het privacybeleid van D.R.C. Phoenix en alles naar 
waarheid ingevuld te hebben. 
 
Persoonlijke gegevens: 

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Mobiel nummer  

E-mailadres  

Eerder rugby gespeeld Nee/Ja, welke club/bond: 

Geslacht (M/V)  

 
De contributies bedragen: 

 Categorie Verenigingscontributie Bondscontributie (spelerskaart) 

 Vanaf 18 jaar € 16 per maand Vers. per verenigingsjaar (1-7 t/m 30-6) 

 16 t/m 17 jaar € 12 per maand Vers. per verenigingsjaar (1-7 t/m 30-6) 

 9 t/m 15 jaar € 6 per maand Vers. per verenigingsjaar (1-7 t/m 30-6) 

 6 t/m 8 jaar € 4 per maand Vers. per verenigingsjaar (1-7 t/m 30-6) 

 Krachthonk € 8 per maand N.V.T. 

 

mailto:secretaris@rcphoenix.nl


Aanmeldingsformulier D.R.C. Phoenix 

Hierbij komen alle voorgaande exemplaren ter vervallen, referentie: maart 2021. 
 

Gewenst lidmaatschap (let op: pas na het overmaken van de bondscontributie wordt 
een spelerskaart aangevraagd): 

 

Bankgegevens: 
ABN AMRO 
IBAN: NL77ABNA0470270403 
ten name van: Rugbyclub Phoenix (www.rcphoenix.nl) 
 
Verlenen van machtiging voor automatische incasso: 

Naam incassant D.R.C. Phoenix 

Adres incassant Zwet 38 

Postcode/woonplaats incassant 9932 AB Delfzijl 

Incassant-id NL40ZZZ400374900000 

Kenmerk machtiging Contributie D.R.C. Phoenix 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

- D.R.C. Phoenix om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en 

- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomst 
de opdracht van D.R.C. Phoenix 

 
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 en voorletters  

Adres  

Postcode/woonplaats  

Land  

IBAN (rekeningnummer)  

 
 
Plaats:………………………….      Datum:…………………………. 
 
 
Handtekening:……………………………………………………………………………………… 
 
 
Naam van ouder/verzorger indien minderjarig:……………………………………………… 
 
 
Handtekening van ouder/verzorger indien minderjarig:……………………………………. 

 Wel aanmelden bij de bond, inclusief automatische incasso 

 Niet aanmelden bij de bond, inclusief automatische incasso 

http://www.rcphoenix.nl/

