Nederlandse Vereniging van Liefhebbers van de Pyreneese Berghond

AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelding lid
U kunt lid worden indien u 18 jaar of ouder bent

Dhr. / Mevr. *

* svp doorhalen wat niet van toepassing is

Achternaam
Voorletters
Voornaam
Adres
PC + Woonplaats
Land

/

Tel. nr. / Mobiel nr.
E-mail adres
In contact met de
NVLPH gekomen door:

Contributie 2018

Lidmaatschap
Gezinslidmaatschap

€ 30,00
€ 8,50

per kalenderjaar
per kalenderjaar

Bij aanmelding na 1 juli is voor het lopende verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd.
Gelieve gelijktijdig met het verzenden van dit aanmeldingsformulier het verschuldigde bedrag over te
maken op:
IBANNUMMER: NL54ABN A0428131301 - BIC: ABN ANL2A
t.n.v. Penningmeester N.V.L.P.H. te Oisterwijk
Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart hij/zij akkoord te gaan met de door de algemene
vergadering vastgestelde statuten en reglementen. Tevens gaat hij/zij akkoord met de verwerking van
de gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

Datum

Handtekening

Dit formulier + het volgend formulier ingevuld en ondertekend zenden aan:
ledenadministratie@nvlph.nl
of

Ledenadministratie N.V.L.P.H. - Burg. Suijslaan 14 - 5062 EP Oisterwijk

In te vullen door
N.V.L.P.H.

Ontvangen d.d.

Pyremediumnr.

AANMELDINGSFORMULIER
Aanmelding gezinslid
U kunt gezinslid worden indien u 18 jaar of ouder bent
en tezamen op hetzelfde adres woont met een lid.
Dhr. / Mevr. *

* svp doorhalen wat niet van toepassing is

Achternaam
Voorletters
Voornaam
E-mail adres

/

Tel.nr. / Mobiel nr.
Datum en

Datum

Handtekening

Handtekening
Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart hij/zij akkoord te gaan met de door de algemene
vergadering vastgestelde statuten en reglementen. Tevens gaat hij/zij akkoord met de verwerking van
de gegevens zoals beschreven in de privacyverklaring.

Gegevens lid waaraan het gezinslidmaatschap wordt ontleend
Naam
Adres
PC + Woonplaats
Lidnummer
Gegevens over uw Pyreneese berghond(en)
Stamboomnaam
Stamboomnr. en chipnr.

/

Geboortedatum
Vader
Moeder
Fokker
Roepnaam
Stamboomnaam
Stamboom- en chipnr.
Geboortedatum
Vader
Moeder
Fokker
Roepnaam

/

