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Badminton MasterClass 

Contract  

Seizoen 2019/2020 

Manager: Frank Webbers, masterclass@btf.training 

 

Speler 

Naam    : __________________________________________________ 

Voorletters   : __________________________________________________ 

Roepnaam   : __________________________________________________ 

Geboortedatum  : __________________________________________________ 

Geslacht   : __________________________________________________ 

Adres    : __________________________________________________ 

Postcode   : __________________________________________________ 

Woonplaats   : __________________________________________________ 

Telefoonnummer  : __________________________________________________ 

Emailadres   : __________________________________________________ 

Vereniging   : __________________________________________________ 

Bondsnummer   : __________________________________________________ 

 

Ouder/verzorger: 

Naam    : __________________________________________________ 

Voorletters   : __________________________________________________  

Telefoonnummer  : __________________________________________________ 

Emailadres(sen)  : __________________________________________________ 

 

z.o.z. 
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Geeft hem/haar* op voor het seizoen 2019/2020 

 Maandag middag [18:00 - 20:00]   

 Vrijdag middag  [18:00 - 20:00] 

(gewenste trainingsmomenten aankruisen) 

 

De bijdrage voor 1x per week trainen bedraagt € 324,00. 

De bijdrage voor 2x per week trainen bedraagt € 609,00. 

De bijdrage zal automatisch geïncasseerd worden in 4 termijnen. 

De incasso vindt plaats rondom de volgende data: 1 september, 1 november, 1 januari en 1 maart. 

Genoemde bedragen zijn gebaseerd op 30 trainingsweken en zijn inclusief een BTF wedstrijdshirt. 

 

 Als u lid wordt van de BTF MasterClass verplicht men zich voor het gehele seizoen. 

 Als lid van de BTF gaat u akkoord met het BTF reglement die gesteld zijn door de BTF. Deze is 

te vinden op www.btf.center. 

            
 

Ondergetekende(n) gaat(n) akkoord met de bovenstaande voorwaarden. 

_______________ Almere  ____________   _____________   Almere  

(handtekening lid)   (datum)                              (handtekening ouder/verzorger) 

 
 
Dit formulier dient, voorzien van uw handtekeningen, zo spoedig mogelijk te worden gemaild naar: 
masterclass@btf.training of lever een getekend exemplaar in bij een van de BTF-Leden. 

 

* doorstrepen wat niet van toepassing is. 

  

http://www.btf.center/
mailto:masterclass@
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Doorlopende Incasso SEPA Euro-Incasso 

Naam incassant:  Stichting BadminTop 

Adres incassant:  Postbus 10299 

Postcode incassant:  1301 AG 

Woonplaats incassant:  ALMERE 

Land incassant:   Nederland 

Incassant ID:   NL46ZZZ412471650000 

Kenmerk machtiging:  ____________________ (in te vullen door de BTF-penningmeester ) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting BadminTop om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens Contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting BadminTop 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

  

Naam    : _______________________________________________ 

Adres    : _______________________________________________ 

Postcode   : _______________________________________________ 

Woonplaats   : _______________________________________________ 

Land    : Nederland 

Rekeningnummer [IBAN] : _______________________________________________ 

Plaats en datum  : _______________________________________________ 

 

Handtekening   : _______________________________________________ 


