Treasurer & a.i. Membership officer:
Mattie Driessen
Voortmansweg 151
7523 CX Enschede
Mobiel: 06-50262951
E-Mail: treasurer@hog-northeastholland.nl

Sponsoring dealer + Chapter café:
OUDE MONNINK MOTORS
Noorderweg 4 – 5
7681 CB Vroomshoop
Tel. (0546) 64 19 13
Fax (0546) 64 18 20
E-mail: info@oudemonninkmotors.nl

www.hog-northeastholland.nl
www.groningenchapter.nl
__________________________________________________________________________
Inschrijfformulier lidmaatschap / doorlopende incassomachtiging
North-East Holland Chapter
Datum aanmelding: ____/____/________
Naam: ______________________________

Roepnaam: __________________________

Geb. datum: ____/____/_______

Geslacht: __________________

Adres: ______________________________

Huisnummer: ____

Postcode: ___________________________

Woonplaats: _________________________

Telefoon nr: ____-_____________________

Mobiel: 06 - _________________________

E-mail: ___________________________________________________________________
IBAN nummer t.b.v. automatische incasso:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Machtiging tot automatische incasso
Na ondertekening is dit inschrijvingsformulier tevens een machtiging geworden voor het incasseren van het
jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld vanaf het door u vermelde IBAN nummer. Bij beëindiging van het
lidmaatschap vervalt automatisch deze incassomachtiging. Bij het niet verstrekken van een automatische
incasso wordt €3,00 per jaar incassokosten in rekening gebracht.
Vrijwaring
Vrijwaring
Met aanvaarding van het Chapterlidmaatschap verklaart het Chapterlid dat deelname aan activiteiten, wel of
Met aanvaarding van het Chapterlidmaatschap verklaart het Chapterlid dat deelname aan activiteiten, wel of
niet
bestuur, geheel
geheel voor
voor eigen
eigen risico
risico en
en
niet georganiseerd
georganiseerd door
door of
of namens
namens het
het Groningen
North-East Chapter
Holland Holland
Chapterbestuur,
rekening
zijn.
Het
Chapterbestuur,
noch
haar
afzonderlijke
bestuursleden,
aanvaart
enige
aansprakelijkheid
rekening zijn. Het Chapterbestuur, noch haar afzonderlijke bestuursleden, aanvaart enige aansprakelijkheid
voor
voor schade,
schade, in
in welke
welke vorm
vorm dan
dan ook,
ook, direct
direct of
of indirect,
indirect, voortvloeiende
voortvloeiende uit
uit activiteiten
activiteiten door
door of
of namens
namens het
het
Chapter
georganiseerd.
Chapter georganiseerd.
Voor akkoord:
Naam: _____________________________________

Handtekening: _______________________________

IBAN nummer North-East Holland Chapter: NL57 RABO 0366617222
IBAN nummer Groningen Chapter Holland: NL98INGB 0007 0891 50
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven bij Oude Monnink Motors te Vroomshoop of toezenden
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend afgeven/te mailen bij/naar Hans Broekhuijsen.
aan de ledenadministratie: Vaart 85, 9514 AB Gasselternijveen.
Bent u al lid van de HOG?
ja

□* HOG-nummer: □□□□□□□□□; uw
Chapterlidmaatschapsbijdrage bedraagt €27,50
25,00 per jaar

Bent u nog geen lid van de HOG,
wilt u dan lid worden?**

ja

□* Dan bedraagt uw Chapterlidmaatschapsbijdrage €27,50
25,00 per jaar
(u dient zelf uw HOG lidmaatschap te regelen)

27,50 per jaar
□* Dan bedraagt uw Chapterlidmaatschapsbijdrage €37,50
ja □* Voor akkoord Oude
Monnink
Motors: _____________________
HDPoint
te Drachten
nee

e

1 jaar gratis lidmaatschap***
*a.u.b. hetgeen van toepassing aankruisen

** kijk op onze website voor het verschil tussen beide Chapter lidmaatschapsvormen

*** 1e jaar gratis Chapterlidmaatschap voor nog niet geregistreerde leden bij aanschaf van een Harley Davidson bij Oude
Monnink
Motors
HDPoint
te Drachten
Inschrijfformulier / doorlopende incassomachtiging
versie 02-07-2016

