Handleiding inschrijfformulier LTC Leeuwenbergh
Stap 1 - Persoonlijke gegevens :
Veldnaam

Omschrijving

Achternaam

Indien je de naam van je partner voert dan kun jouw eigen naam eraan
toevoegen bv. Jansen-de Groot

Tussenvoegsel

Gebruik alleen kleine letters bv. van der, ‘t, ten

Voornaam

Roepnaam

Voorletters

Gebruik hoofdletters, aaneengesloten met punten tussen de letters

Geboortedatum

Dag-maand-jaar (dd-mm-jjjj)

Man / Vrouw

aanvinken

Postcode/nummer

Na invullen van postcode en huisnummer worden automatisch de
adresgegevens ingevuld. Zet bij een huisnummertoevoeging na het
huisnummer liggend streepje en dan de toevoeging bv. 92-A, 125-C.

Telefoon

Hier alleen een vaste lijn invullen bv. 070-123456, anders leeg laten

Mobiel

Hier alleen een mobiel nummer invullen bv. 06-12345678

E-mail

Het e-mailadres waarop wij u kunnen bereiken

Pasfoto

Je kunt een pasfoto opladen. Een selfie mag ook, maar moet wel voldoen
aan pasfotonormen.

IBAN nr

De bankrekening waarvan de contributie wordt betaald.
Verplicht invullen ook als je niet voor automatisch incasso kiest !

T.n.v.

De naam waarop de bankrekening staat

Stap 2 - Activiteiten :
Categorie

Standaard is ieder nieuw lid "actief zomerlid" ; ben je ouder dan 18 jaar dan
kun je ook kiezen voor alleen een zomer daglidmaatschap. Je hebt dan wel
beperkte speelrechten.

KNLTB nummer

Ben je nog geen lid van de KNLTB, dan vul je hier niets in. Weet je jouw
nummer niet meer zet dat dan in onderstaand opmerkingenveld.
Vul hieronder jouw speelsterkte is. Ben je al lid van de KNLTB dan neem je
die gewoon over. Beginners krijgen speelsterkte 9/9.

Speelsterkte enkel

In te vullen waarde 1 t/m 9

Speelsterkte dubbel

In te vullen waarde 1 t/m 9

Stap 3 - Vragen :
Ingangsdatum
lidmaatschap

Als je pas per 15 maart lid wilt worden dan vink je bij "aanvang van het
nieuwe tennisseizoen" aan, anders "per direct".

Automatische
afschrijving

Onze voorkeur gaat uit naar "Ja". Indien voor "Nee" gekozen wordt dan
worden per seizoen 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Ook in de winter
tennissen

Wil je het hele jaar kunnen tennissen kies dan voor "Ja".

Stap 4 - Opmerking :
Hier kun je opmerkingen / aanvullingen / vragen kwijt.
● Telefoonnummer van ouder/verzorger
Bijvoorbeeld:
● Wil je competitie spelen / heb je al een team op het oog
● Ben je via een ander Leeuwenbergh lid bij ons gekomen / zo ja, wie
● Afwijkende datum start van het lidmaatschap

Stap 5 - Versturen :
Hiermee worden de ingevulde gegevens naar ons verstuurd.
LET OP !

Als er nog invulvelden rood gekleurd zijn dan wordt niets verstuurd.

Als alles goed is gegaan dan ontvang per je per ommegaande een
ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, een automatisch
incassoformulier.
Controleer deze goed en mail de/het formulier(en), ondertekend, terug.

