
Datum:

Naam & Voornaam:

Postcode: Nummer:

…….......................................... …...................................

GSM Nr: Emailadres: 

Geboortedatum:

Ik ben ook lid van 

golfclub:
KBGF 0

WHS    

Golfhandicap:                 ……..................................
NGF 0

Ik ben ….

GDPR Akkoordverklaring:  

-De vereniging verbindt er zich toe te zorgen voor transparantie omtrent de aard van deze geregistreerde gegevens.

-Golfclub De Krikskens vzw registreert uw persoonsgegevens en gebruikt deze enkel voor de organisatie van hun clubactiviteiten.

-Door toe te treden verklaar je het Intern en Huishoudelijk Reglement na te leven.

Voorwaarden:

-Het Intern Reglement is gepubliceerd op de website * www.golfdekrikskens.be * pagina "Golfclub" en subpagina "Golflid worden".

-Na ontvangst van het lidgeld en de sleutelwaarborg krijg je een sleutel van het clubhuis Hole 19, de inlogcode voor het  reserveringsysteem en de inlogcode

  voor de Ledenhoekpagina op onze website.

 Tevens ontvang je een lidkaart en een formulier om te kunnen genieten van een tussenkomst lidgeld van uw mutualiteit.

-Het Huishoudelijk Reglement is gepubliceerd op  pagina "Ledenhoek".

 ……………………………….................................................................................................................................................................................................................……………….…………………………………………..……   

-U kan een correctie of schrapping hiervan vragen. 

-U geeft ook toestemming om de foto's waarop u te zien bent - in het kader van de golfactiviteiten - te mogen publiceren.

-Als toegetreden lid verbindt u er zich toe de gegevens van de op de website gepubliceerde ledenlijst e.d. enkel te gebruiken voor contacten met andere leden

Handgeschreven  "Voor akkoord"  +  Handtekening:

 en deze niet mede te delen aan derden. De pagina "Ledenhoek" is slechts toegankelijk voor actuele leden.

-U heeft te allen tijden recht op inzage van uw gegevens.

Akkoordverklaring "Voorwaarden en GDPR".

Toetreden tot Golfclub "De Krikskens vzw 2021"

…………………………........................................................................................................................................………………………………………..

  …...…..…   / …...…..…   / ………………

……………….……..........................................................…………………………...................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………….......………...............………………

Woonplaats:

Gemeente: Straat:

……..............................................................................................................................................…....................................................................................................................................................

Ik ben aaangesloten bij Mutualiteit:

Beroepsmatig nog aktief   O Beroepsmatig niet meer aktief  O

 ………....…   / ……..…..…   / ………………

………………….........………...............……….......……………………………………..

………………………….................................................................................................................................………………………………………..

Student    O

Geen handicap - zet een streep.

Mijn golffederatie      

&       

Aansluitingsnr:

………………………….................................................................................................................................………………………………………..

…….....................................................................................................................NL   …….....................................................................................................................


