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Aanmeldingsformulier nieuw lid 

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van de Enschedese Sportklimvereniging On Sight. 

Het aanmeldingsformulier is alleen geldig als het volledig is ingevuld. 

Dit formulier graag deponeren in de brievenbus van ES OnSight in de klimhal of afgeven aan de 

trainer. 

Persoonlijke gegevens 

Geslacht: M / V 

Voorletter(s):____________(Roep)naam:____________________________________ 

Achternaam: ___________________________________________________________ 

Adres:     _______________________________________________________________ 

Postcode:  _______________________ Plaats: ________________________________ 

Geboortedatum:  _________________ 

Telefoon: ___________________________________________ 

Email: ______________________________________________ 

Machtiging automatische afschrijving 

Ondergetekende heeft de voorwaarden op de achterzijde gelezen en gaat hiermee 

akkoord. 

Ondergetekende verleent, tot schriftelijke wederopzegging, een machtiging aan de 

Enschedese Sportklimvereniging OnSight om de contributie en indien van toepassing de 

trainingsbijdrage af te schrijven van zijn/haar bankrekening*. 

Contributie á EUR 17,50 per jaar* 

Trainingsbijdrage per half jaar** 

 

Naam trainer ___________________(Enkel invullen in geval van deelname aan training) 

IBAN nummer: ________________________________ 

Datum: ____________________  

Naam wett. vert.(voor minderjarige leden): ____________________________ 

Tenaamstelling van de rekening:_____________________________________  

Plaats: __________________________________________________________ 

Handtekening: 

 

 

Indien u vindt dat er ten onrechte een bedrag van uw rekening is afgeschreven, kunt u het bedrag tot 

8 weken na afschrijving bij uw bank laten terugboeken. 

 

* Tariefswijzigingen voorbehouden.  

**Voor actuele tarieven zie de website. www.esonsight.nl/algemeen/contributie-en-ledenvoordeel 

 

http://www.esonsight.nl/algemeen/contributie-en-ledenvoordeel
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Voorwaarden lidmaatschap Enschedese Sportklimvereniging On Sight. 

 

a. Het op dit aanmeldingsformulier vermelde lid verleent hierbij, tot wederopzegging van het 

lidmaatschap, de machtiging aan de ES On Sight om per jaar de contributie af te schrijven. Indien het 

contributie/trainingsgeld niet via automatische incasso geïncasseerd kan worden wordt 

er 0,50 gerekend voor het toesturen van een factuur 

b. Het op dit aanmeldingsformulier vermelde lid verleent hierbij bij deelname aan training, tot 

wederopzegging van de training, de machtiging aan de ES On Sight om de trainingsbijdrage 

per half jaar af te schrijven van zijn bankrekening. 

Opzegging van deelname aan de training dient voor het eerste trainingsmoment van het 

opvolgende half jaar te worden doorgegeven aan de trainer cq gemeld te worden via het 

onderstaand mailadres van de vereniging. Bij deelname van een deel van de trainingsperiode wordt 

de volledige trainingsbijdrage geïnd. 

c. Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar en kan enkel schriftelijk worden 

opgezegd. 

Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 december voorafgaande aan het jaar waarin hij/zij 

geen lid meer wil zijn, zal hij/zij automatisch lid blijven in het opvolgend kalenderjaar. 

d. Indien het op dit aanmeldingsformulier vermelde lid niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen 

voldoet, zal het bestuur van de ES OnSight zich genoodzaakt zien stappen te ondernemen. De 

vereniging heeft het recht alle extra kosten die hieruit voortvloeien te verhalen op het op dit 

aanmeldingsformulier vermelde lid. 

e. De ES OnSight, alsmede de instructeurs/instructrices, alsmede de deelnemers/deelneemsters aan 

klimactiviteiten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig handelen of nalaten, 

alsmede voor enig gebrek aan het te gebruiken materiaal c.q. uitrusting, waaruit een ongeval, direct 

of indirect, kan worden opgelopen, zowel tijdens de klimactiviteiten, als tijdens alle georganiseerde 

activiteiten in het kader van het klimmen. 

f. De ES OnSight heeft voor alle leden een lidmaatschap en WA en Ongevallenverzekering afgesloten 

bij de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. 

 


