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Lidmaatschapsformulier
Voornaam

Achternaam

Geslacht

Geb.datum
Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoonnr.

Mobiel

E-mailadres
Ik verzoek te worden toegelaten als:
volwassen deelnemer beginnerscursus + aansluitend lidmaatschap or
6 maanden en WA-verzekering
vo

eenmalig

€ 150,00

jeugd deelnemer beginnerscursus + aansluitend lidmaatschap voor 6
maanden en WA-verzekering

eenmalig

€ 120,00

De cursist wordt gedurende een periode van 10 weken begeleid en krijgt de volgende materialen ter beschikking:
een boog, pijlen en beschermingsmateriaal (borst / arm beschermer en een vinger-tab) Lestijden: zaterdag
13.00-15.00 uur (of bij een ingelaste cursus: vrijdag 20:30-22:30 uur)
De kosten van de cursus dienen zelf vooraf overgemaakt te worden op NL86INGB0007831707 t.n.v. ACE-Xclusive
volwassen lid van ACE- Xclusive per maand € 12,50 jeugdlid van ACE-Xclusive per maand € 10,00
Leden moeten een keus te maken uit één van de onderstaande opties
lid Nederlandse Handboog Bond (NHB)
per jaar
Volwassenen:
Lidmaatschap van de NHB biedt naast ondersteuning van de handboogsport
vóór 1 juli € 58,00 en
deelname aan NHB wedstrijden ook een verplichte WA-verzekering
ná 1 juli € 29,00
Jeugd: ik ben reeds NHB lid via andere vereniging en betaal daarom vóór 1 juli € 29,00 geen NHB
lidmaatschapskosten via ACE-Xclusive

ná 1 juli € 14,50 WA-verzekering voor niet-NHB leden per jaar
€ 10,00

10% gezinskorting. Indien een ander gezinslid reeds lid is
Lidmaatschap is voorbehouden aan hen die deelgenomen hebben aan de beginnerscursus of aan hen die ten
overstaan aan één van de trainers kan aantonen over voldoende boogschietervaring te beschikken.

De lidmaatschapsgelden worden maandelijks geïncasseerd. NHB lidmaatschap wordt jaarlijks geïncasseerd net als de
WA-verzekering voor niet-NHB leden. Voor de automatische incasso dient het incassomachtigingsformulier te
worden ingevuld en ondertekend
Uw lidmaatschap gaat direkt in na bevestiging van het lidmaatschap door de secretaris van de vereniging.
Opzeggen is per eerste van de maand en kan maandelijks plaatsvinden. NHB lidmaatschapsgeld wordt echter niet
gerestitueerd.

