
Z&PC Triton Putten  
Aanmeldingsformulier Studentenregeling voor SEIZOEN 2019-2020 
 
Dit formulier met de machtiging strook graag volledig ingevuld opsturen naar de ledenadministratie: 

Ledenadministratie Z & PC Triton Putten 
t.a.v. Mathilde ter Wal 
Da Costastraat 33 
3881 JD PUTTEN 
Tel: 0341 352515 
e-mail: penningmeester@tritonputten.nl 

 
Onder vermelde persoon is in het bezit van een geldig zwemdiploma en meldt zich aan als lid van Z&PC Triton Putten in de volgende 
discipline: (Aankruisen wat van toepassing is.) 
Voor de inschrijving van de studentenregeling zijn de voorwaarde als beschreven in “studentenregeling” van 22 april 2014 van toepassing. 
 

O Wedstrijdzwemmen Naam  : .................................................................... 

O Waterpolo Voornamen  : .................................................................... 

O Masterzwemmen Roepnaam  : .................................................................... 

  Geboortedatum  : .................................................................... 

  Adres  : .................................................................... 

  Postcode  : .................................................................... 

  Woonplaats  : .................................................................... 

  Telefoonnummer  : .................................................................... 

  Mobiel  : .................................................................... 

  E-Mail                    :       ....................................................................  

 
De contributies voor het seizoen 2019/2020 zijn als volgt: 

• Recreatief Zwemmen: Senior leden van 18 jaar en ouder betalen  € 125,60 per jaar (3 kwartalen van € 20,- en één kwartaal 
van € 65,60 per (begin seizoen – september) (inclusief startnummer)). 

• Waterpolo: Senior leden van 18 jaar en ouder betalen  € 125,60 per jaar (3 kwartalen van € 20,- en één kwartaal van  
€ 65,60 per (begin seizoen – september) (inclusief startnummer)). 

Betalingen zijn uitsluitend per incassomachtiging mogelijk. 

Nieuwe leden dienen een pasfoto toe te voegen, dit i.v.m. aanvraag van startnummer.   

Studenten dienen de volgende stukken bij te voegen aan het formulier: 

• Een kopie van een geldige studentenkaart; 

• Status van de studie (studie jaar). 

 
Opzegregels:  

1. Opzeggingen moeten schriftelijk aan:  
Triton Ledenadministratie 
Mathilde ter Wal 
Da Costastraat 33 
3881 JD Putten 

2. Opzeggingen moeten 1 betalingstermijn, dit is 3 maanden, van te voren worden gedaan.  
3. Er zijn drie uitzonderingen op regel 2: 

a. Kinderen die meedoen aan het Sterrenplan. 
Opzeggingen voor het Sterrenplan geschiedt tussen het eerste en tweede jaar (na 4 module) of aan het einde van 
het plan.  

b. Leden die competitie spelen (waterpolo):  
Alleen opzeggen per 1 april van ieder jaar. De reden hiervoor is dat er rekening gehouden moet worden met de 
samenstellingen van de teams. 

c. Leden die (Trim)zwemmen: Opzeggingen voor 1 juni van ieder jaar 
 

Incasso: 
Ik ga akkoord met de automatische incasso per kwartaal van mijn contributie en inschrijfgeld. Voor het beëindigen van het lidmaatschap gelden de opzegregels, zoals 
bovenstaand en op de website tritonputten.nl vermeld. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Incasso mag geschieden van  IBAN nr.  : …………………………………….…………………  (voorbeeld: NL00XXXX123456789) 

T.n.v : .……………………………………… 

 

Plaats : .………………………………………… Handtekening ***) …………………………………………  

Datum : .…………………………………………  

***) Onder de 18 jaar, handtekening van ouder of voogd.       ( versie april 2019 )   

mailto:penningmeester@tritonputten.nl

