Stedelijke Muziekvereniging

"De Harmonie"
Wageningen
Postbankrek. NL45INGB0001506396
t.n.v. De Harmonie Wageningen

kon. goedgekeurd, opgericht 27 nov. 1963

Postbus 91
6700 AB Wageningen

Formulier van inschrijving
Roepnaam.............................................

Achternaam……………………………………….........

Voornamen……………………………..

Geboortedatum………………………….......…............

Straat.......……………………………..…

Postcode………………Plaats……………………………..

Telefoon ……………………………......

Mobiel nr. ………………………..

Emailadres………………………………………..............….
Instrument……………………………..

Eigen / bruikleen

Merk. ……………………….................

Serienummer..........................................(altijd invullen ivm verzekering)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Les nee/ja
Geleding :

O Niet spelend lid
O Leerling bij ………………………………………(naam lesgevende)
O Leerling "De Aanzet"

O Leerling "Preludium"

Handtekening 1)…………………………………………

O Het Orkest

Datum inschrijving ……………………….. ................

1)

Deze handtekening bevestigt tevens kennisname, acceptatie en naleving van de statuten en hethuishoudelijk reglement van
Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie“ Wageningen.
De Stedelijke Muziekvereniging “De Harmonie” Wageningen hanteert de privacy policy zoals deze hieronder te vinden is. Met ondertekening van

dit formulier gaat u hiermee akkoord.
Met ondertekening van dit formulier geeft u toestemming dat, indien er foto’s en/of video’s van de ingeschrevene worden gemaakt van een
optreden of activiteit van de harmonie, deze gebruikt mogen worden voor promotie en/of informatie doeleinden.
Privacy Policy
De Stedelijke Muziekvereniging “ De Harmonie“ Wageningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. De Stedelijke Muziekvereniging “ De Harmonie“ Wageningen houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als De Stedelijke Muziekvereniging “ De Harmonie“ Wageningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

lidmaatschapsnummer Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen 140574 inschrijfnummer
Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 40119658
www.harmoniewageningen.nl

Stedelijke Muziekvereniging

"De Harmonie"
Wageningen
Postbankrek. NL45INGB0001506396
t.n.v. De Harmonie Wageningen

kon. goedgekeurd, opgericht 27 nov. 1963

Postbus 91
6700 AB Wageningen

Incassomachtiging:
Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan: Stedelijke Muziekvereniging "De Harmonie"
Wageningen gevestigd te Wageningen, om van zijn/haar hieronder gemelde bankrekening maandelijks de
lidmaatschapsgelden af te schrijven.
Naam en voorletters rekeninghouder………………………………………………………………….

IBAN Bankrekeningnr ……………………………………………
Adres …………………………………………………………….(alleen invullen indien anders dan hierboven)
Postcode en woonplaats ……………………………………………………

Plaats:

Datum:

Handtekening rekeninghouder:

1

De contributie wordt elk jaar verhoogd met de geldende inflatie.
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