INSCHRIJVINGSFORMULIER voor nieuwe V.V.B. leden

Lidnummer

Alle vakjes met ( * ) sterretje duidelijk invullen in drukletters a.u.b.!
Achternaam (vrouw meisjesnaam a.u.b.)

*

Voornaam (zoals op ID-kaart of paspoort a.u.b.)

*

Identiteitskaart nr. of paspoortnr.

*

Nationaliteit

*

ADRES in België - Nederland of andere
Straat en huisnummer

*

Naam van Gebouw of Residentie

*

Postnummer

*

Stad - Gemeente

*

GSM Nr.

B =prefix 0032 -

*

B = 0032 -

*

Nl = prefix 0031 -

*

Nl = 0031 -

*

Huistelefoon Nr.
GSM Nr.
Huistelefoon Nr.

ADRES in SPANJE
Calle – Avda. – Carrera – Urbanización

*

Camping – Straat en plaatsnummer

*

Edificio

*

Appartement nummer

*

Planta - Piso

*

Naam - Postnummer

*

Stad - Gemeente

*

GSM Nr.

Spanje = 0034- *

Huistelefoon

Spanje = 0034- *
Ja

Bent U resident in Spanje?

België

Post sturen naar (vakje aankruisen a.u.b.)

E – Mailadres

Neen
*

Spanje

*

Geboortedatum

Nederland *

*

@
Datum van inschrijven

*

*

Ingeval van nood verwittig: (naam en voornaam)
Tel.

Dit inschrijvingsformulier is slechts volledig ingevuld en geldig als het lid zich akkoord
verklaart met de ‘akkoordverklaring’ op de rugzijde van dit formulier en ondertekent
met ‘voor gelezen en goedgekeurd’.
Is alles correct en volledig ingevuld ?

Bij inschrijven via Internet sturen naar:

secretaris@vvbenidorm.be

Rugzijde ‘inschrijvingsformulier voor nieuwe V.V.B. leden’

Postadres:
Carrer Callosa d’en Sarria 14/1B
03509 – Finestrat
Alicante

Vlaamse
Vriendenkring
Benidorm

www.vvbenidorm.be

AKKOORDVERKLARING
Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm.
‘De Vlaamse Vriendenkring Benidorm (afgekort V.V.B.) moet ten allen tijde de Vlaamse eigenheid blijven
behouden. Het bestuur kan enkel worden samengesteld uit leden die de Belgische nationaliteit hebben en
de Vlaamse (Nederlandse) taal spreken.’
Bij het invullen van dit formulier en betaling van het lidgeld verklaren de leden zich akkoord met de regels
die vermeld staan in het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Vriendenkring Benidorm en verbinden
zich er toe om zowel de richtlijnen van de statuten als van het huishoudelijk reglement na te leven.
Deelnemen aan ALLE activiteiten gebeurt onder eigen risico.
Deelname aan alle activiteiten georganiseerd door de Vlaamse Vriendenkring Benidorm
(afgekort V.V.B.) geschiedt op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid.
De Vlaamse Vriendenkring Benidorm (afgekort V.V.B.), noch eender welk bestuurslid, kan aansprakelijk
gesteld worden voor ongevallen die deelnemers, welke deelnemen aan een of andere activiteit, kunnen
overkomen.
Iedere deelnemer zal zelf instaan voor alle kosten die kunnen voortvloeien uit een ongeval, gevolg aan een
deelname aan eender welke activiteit ingericht door de V.V.B., zoals er kunnen zijn:
• Medische en sanitaire verzorging; reddings- en vervoerskosten; repatriëring en/of medisch vervoer.

Naam:

Naam:

Lidnummer:

Lidnummer:

Voor gelezen en voor akkoord,
Handtekening,

Voor gelezen en voor akkoord,
Handtekening,

INVULLEN IN DRUKLETTERS A.U.B.
Medisch Paspoort

Lid nr.

Naam:
Adres in Spanje (Calle – Carrer – Avenida – Partida):

Voornaam:

Edificio – Urban – Camping + plaats:

Postnummer:

Gemeente:
Huisarts in Spanje

- Medico a España

Naam van de arts:
Telefoon nr. 0034Gsm nr.
0034Verwittigen in het land van herkomst – Naam en telefoon nr. van zoon / dochter / familie / vrienden

Neemt U bloedverdunners?

Ja  ⧫

Neen  (kruis aan wat past a.u.b.)

Welke bloedgroep heeft U? A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0-, 0+ (doorstreep wat NIET past a.u.b.)
Naam van de huisarts in het land van herkomst
Naam van de arts:
Telefoon nr. B=(0032) - NL=(0031)
Gsm nr.

B=(0032) - NL=(0031)

Allergisch aan:
Ziekenfondsen en Verzekeringen
Naam ziekenfonds:
Klantnr.
Polisnr.
Telefoonnr.
Gsm nr.
Naam verzekeringen:
Klantnr.
Polis nr.
Telefoonnr.
Gsm nr.
Kopie van de fotozijde van uw identiteitskaart bijvoegen a.u.b.
Dit, ingevuld, formulier kan U ook terugsturen aan: secretaris@vvbenidorm.be

