
INSCHRIJFFORMULIER 
LIDMAATSCHAP

DOOR ONDERTEKENING VERKLAART U DAT:
-  u het lidmaatschap aangaat voor een verenigingsjaar van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend;
-  het lidmaatschap ieder jaar automatisch wordt verlengd voor 1 jaar, tenzij het lidmaatschap schriftelijk vóór 1 juli van het lopende verenigingsjaar is opgezegd.
-  u het huishoudelijk regelement kent en ermee akkoord gaat.
-  u akkoord gaat met onze privacy policy, zoals geplaatst op de website.
-  u akkoord gaat met het ontvangen van (digitale) mailing van Wolfskamer Wintersport, alsmede commerciële mailing vanuit de vereniging.
- u Wolfskamer Wintersport toestemming verleent om foto- en/of filmmateriaal te gebruiken voor print-, drukwerk- en/of digitale uitingen.

Datum:  Naam ondergetekende / wettelijk vertegenwoordiger:

.................................................................   ................................................................................................
 Handtekening:

WWW.WOLFSKAMER.NL

M/V

M/V

M/V

M/V

M/V

IBAN:

T.N.V.:

KENMERK MACHTIGING: (DIT WORDT UW SKICLUB WOLFSKAMER LIDNUMMER):

INCASSANT-ID:   NL27ZZZ405160170000

M/V

 JA  

ACHTERNAAM VOORLETTERS VOORNAAM GESLACHT GEBOORTEDATUM

ADRES:

POSTCODE:

TELEFOONNUMMER:

E-MAIL:

HOE BENT U OP SKICLUB 
WOLFSKAMER ATTENT GEMAAKT?:

DISCIPLINE LIDNUMMER
Door Wolfskamer  
in te vullenSNOWBOARDSKI

MOBIELNUMMER:

PLAATS:

GEEFT TOESTEMMING VOOR HET AUTOMATISCH INCASSEREN VAN DE CONTRIBUTIE:
DIT BETREFT EEN DOORLOPENDE MACHTIGING.

Het gebruik maken van onze faciliteiten geschiedt geheel op eigen risico.

IJSSELMEERSTRAAT 5     1271 AA HUIZEN            WWW.WOLFSKAMER.NL            035 - 5261709 



Belangrijk om te weten als je lid wordt
WOLFSKAMER WINTERSPORT          IJSSELMEERSTRAAT 5    1271 AA  HUIZEN         WWW.WOLFSKAMER.NL

• Skiclub Wolfskamer is een vereniging. We gebruiken de naam Wolfskamer Wintersport.

• We richten ons op breedtesport, wedstrijdsport en aangepaste sport.

• Lid wordt je door je in te schrijven en de lidmaatschapscontributie te betalen.

• Het lidmaatschap geeft recht op het inschrijven voor alle vormen van lessen en door de club   

georganiseerde evenementen alsmede op het gebruik maken van de banen om vrij te skiën en te   

snowboarden, op de daartoe vastgestelde tijden.

• De verantwoordelijke medewerkers van de club geven aan op welke banen respectievelijk lessen 

plaats vinden en vrij skiën mogelijk is.

• Op de website en de lesrooster flyer bij de receptie staat het rooster van de skischool.

• In de jaarlijks uit te geven seizoensbrochure/flyer staan de seizoenstarieven voor groepslessen,   

beginnerscursussen, privélessen en clinics. Ook de prijzen voor huur skimaterialen staan daarin   

aangegeven.

• Het lidmaatschap wordt na het seizoen automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli van het lopende 

seizoen het lidmaatschap door het lid wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren 

bij de  ledenadministratie (receptie) of door een mail aan info@wolfskamer.nl.

• Betaling van contributie en lesgeld gebeurt aan de receptie van de club of in geval van 

automatische verlenging middels een incasso.

• Niet gevolgde lessen worden niet terugbetaald of doorgeschoven. Bij het niet kunnen volgen 

van lessen vanwege een skiongeval op onze baan wordt in onderling overleg met het lid een 

alternatief besproken door de medewerkers van de receptie of het hoofd skischool.

• Lessen worden immer verzorgd door gekwalificeerde leraren van de skischool. Tevens wordt 

toezicht gehouden op het baangebruik. Leden dienen zich te houden aan de pisteregels en deze 

te kennen.

• Bij ongevallen moet een ongevallenformulier, verkrijgbaar bij de receptie, ingevuld worden.  

De Vereniging sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade, hoe dan ook, uit.

• Wolfskamer Wintersport gelooft in de waarde van verenigingsleven. Hiertoe worden evenementen  

georganiseerd, alsmede in de club aandacht geschonken aan tradities als Sinterklaas, Kerstmis en  

tegenwoordig ook Haloween.

• Het Apres ski café beoogt de pleisterplaats bij uitstek te zijn voor leden en introducés. Tijdens de  

openingstijden zal er immer een aanbod aan “food & beverage” zijn, een en ander volgens de 

spelregels van de Horecawet.

• Medewerkers zullen te allen tijde positieve condities scheppen voor een levendig verenigingsleven. 

Van leden wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk meedoen aan het verenigingsleven van 

Wolfskamer Wintersport. Als Wolfskamer Wintersport willen we trots zijn op onze vereniging en 

ons verenigingsleven.

Voor statuten en huishoudelijk regelementen kunt u terecht bij de receptie en/of de website.
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