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Lidmaatschapsovereenkomst bestaande leden  

Harmonie OVU Wagenberg  

  

Hiermee bevestig ik mijn lidmaatschap als:  

□  jeugdlid  1e jaar, met bruikleen instrument OVU, contributie  €  12,00 per maand   

□  jeugdlid, met eigen instrument, contributie  €  12,00 per maand   

□  jeugdlid, met bruikleen instrument OVU, contributie  €  17,00 per maand   

□  seniorlid, met eigen instrument, contributie  €  15,00 per maand   

□  seniorlid, met bruikleen instrument OVU, contributie  €  20,00 per maand   

□  seniorlid, met bruikleen instrument OVU en individuele les, contributie   €  30,00 per 
maand   

  
De contributie voldoe ik door het (maand) bedrag per maand, kwartaal of halfjaar over te 

maken op rekeningnummer NL88RABO0156002213  ten name van Harmonie OVU 

Wagenberg.  

Hieronder mijn gegevens:  

Achternaam:  

Man (jongen)/vrouw (meisje)  

Voorletters:      Roepnaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode      Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon privé:  

Telefoon mobiel / werk:  

E-mailadres:  

  

Indien van toepassing:  

Omdat ik minderjarig ben hieronder, zie pagina 2, de gegevens van een van mijn 

ouders/voogden:  
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Achternaam:  

Man/vrouw  

Voorletters:      Roepnaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode      Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon privé:  

Telefoon mobiel / werk:  

E-mailadres:  

Met het aanvaarden van het lidmaatschap ga ik akkoord met de hoogte van het contributie 

bedrag en de wijze van betaling binnen de vereniging.  Het genoemde contributiebedrag is  

het vastgestelde contributiebedrag voor het verenigingsjaar bij inschrijving. Door het 

lidmaatschap te aanvaarden ga ik akkoord met de statuten van de vereniging en, indien men 

gebruik maakt van een instrument van de vereniging, het huishoudelijk regelement 

behorende bij de  instrumentenbruikleenovereenkomst.  

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

kracht. Ook Harmonie OVU hecht veel waarde aan de bescherming van de 

persoonsgegevens van haar leden en doet er alles aan om hun privacy te waarborgen. Hoe 

we dat doen is vastgelegd in de privacyverklaring van OVU die te vinden is op onze website 

www.harmonie-ovu.nl   

  

Plaats:  

Datum:  

Naam  (indien van toepassing van Ouder/Voogd):  

Handtekening (indien van toepassing van Ouder/Voogd):   
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