
Voorwaarden Lid 

Disclaimer 
Alle informatie over Handbal Vereniging Lelystad is te vinden op de website. Denk aan; 
trainingstijden, wedstrijdprogramma’s, informatie over de verenigingskleding en 
contributiebedragen. 
Bij de inschrijving vragen wij om persoonsgegevens, deze hebben wij nodig om je in te kunnen 
schrijven bij het NHV. Het mailadres is ook verplicht, want je ontvangt regelmatig informatie 
per mail. Wanneer wij de inschrijving hebben verwerkt, zal er op de club een pasfoto gemaakt 
worden, welke aan je spelerspas wordt toegevoegd. 
 
Privacy beleid 
Persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie en doorgegeven aan het 
Nederlands Handbal Verbond. Wij verstrekken deze gegevens verder niet aan 
personen/instellingen buiten de vereniging. Het kan zijn dat er op de vereniging 
beeldmateriaal gemaakt wordt van wedstrijden en evenementen. Na het verwerken van de 
inschrijving ontvang je een formulier waarop je kan aangeven of jij herkenbaar op de (sociale 
media) kanalen van de vereniging wilt komen te staan, of niet. Wij plaatsen niets waardoor 
mensen schade kunnen ondervinden.  

Ik schrijf mij in als lid van Handbal Vereniging Lelystad en verklaar hiermee akkoord te gaan met de 
statuten en het Huishoudelijke Reglement van de vereniging. Het lidmaatschap geldt voor een 
volledig verenigingsjaar. 
 
Zonder schriftelijke opzegging via het uitschrijfformulier, te vinden op 
www.handbalvereniginglelystad.nl, vóór 31 mei van elk kalenderjaar wordt het lidmaatschap 
stilzwijgend met één jaar verlengd.  
 
Middels het accepteren van de voorwaarden machtig ik Handbal Vereniging Lelystad om het 
maandelijkse contributiebedrag automatisch te innen van opgegeven rekening. 
Bij het niet betalen van de contributie kan de vereniging een incassobureau inschakelen. De kosten 
hiervan komen voor rekening van het lid. 
 
Middels het accepteren van de voorwaarden ga ik akkoord met de eenmalige betaling van €60,- voor 
het ontvangen van het verplichte wedstrijdtenue. Hiervoor zal een factuur worden ontvangen. 
 
Indien ik in een periode van 6 maanden of korter voor deze inschrijving al lid ben geweest bij Handbal 
Vereniging Lelystad, machtig ik de club bij deze om € 50 inschrijfgeld af te schrijven, naast het eerste 
maandelijkse incasso. 

 
 
 

http://www.handbalvereniginglelystad.nl/

