Aanmeldingsformulier
Personalia
Achternaam: ....................................................................................................
Roepnaam: ......................................................................................................
Geboortedatum: ................................................................
jongen/meisje
Adres: ..............................................................................................................
Postcode: ........................................................................................................
Woonplaats: .....................................................................................................
Telefoonnummer: .............................................................................................
E-mail ouders: .................................................................................................
E-mail deelnemer: ............................................................................................
IBAN rekeningnummer: ....................................................................................
Ten name van: ..................................................................................................
Ik meld me aan voor het kamp:
Tentenkamp
141 (7-9 jaar) 19 juli t/m 26 juli 2014
142 (10-12 jaar) 26 juli t/m 2 augustus 2014
143 (12-14 jaar) 2 augustus t/m 9 augustus 2014
144 (14-17 jaar) 9 augustus t/m 16 augustus 2014
Zeilkamp
145 (14-17 jaar) 12 juli t/m 18 juli 2014
146 (14-17 jaar) 19 juli t/m 25 juli 2014
147 (14-17 jaar) 26 juli t/m 1 augustus 2014
Actiefkamp
148 (12-14 jaar) 19 juli t/m 26 juli 2014)
VUL OOK DE ACHTERZIJDE IN!

Aanmeldingsformulier
Bevestiging

Ik ga akkoord met de voorwaarden, zoals vermeld in de folder op de pagina
‘‘aanmelden en annuleren’’.

Datum: .......................................................................................................
Plaats: ........................................................................................................
Handtekening deelnemer:

Handtekening ouder/verzorger*:

* Met het plaatsen van uw handtekening machtigt u de SVK tot eenmalige incassering van het bedrag van €95,- voor een tentenkamp,
€175,- voor een zeilkamp of €175,- voor een actiefkamp van de door u
vermelde bankrekening. De incasso vindt plaats aan het eind van de maand
van verzending van dit formulier. Indien u niet akkoord bent met een door
SVK uitgevoerde incasso heeft u het recht het bedrag, binnen 56 dagen na
afschrijving, zonder opgaaf van redenen, terug te laten vorderen
(storneren) door uw bank. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van een
automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met Marjolein
Piening, het aanmeldingsadres van de SVK. Dit kunt u doen per
e-mail: aanmeldingsadres@svk.nl of via de telefoon: 06-14109924.
Wij zijn telefonisch bereikbaar buiten kantooruren.

Foto’s en video’s, die gemaakt zijn tijdens de kampweek, worden op
onze website geplaatst en mogelijk ook voor andere communicatieve
doeleinden gebruikt. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van
foto- en videomateriaal, kunt u dit schriftelijk bij het aanmeldingsadres
aangeven. Op verzoek kunnen foto’s en video’s van de website verwijderd
worden.
Aanmeldingsadres:
Marjolein Piening
Fuut 25
1111 VV Diemen

