




(svp DUIDELIJK schrijven!)

gezien René Schoen ........-........ 2019   ....................... 

                 

Inschrijfformulier      
Drieloop trainingsarrangement Nea Volharding  2019 
Persoonlijke gegevens:

 

 

Naam en voorletter(s) 

Roepnaam 

Geboortedatum  

Straat + Huisnummer 

Postcode + Woonplaats 

E-mail 

Telefoonnr/Mobiel 

:    …………………………………………………. 

:    …………………………………………………. *M / V 

:    …………………………………………………. 

:           ………………………………………… Nr: ………. 

:    …………………………………………………. 

:    …………………………………………………. 

:       ……………………………….bij noodgeval……………………..… 

 

Trainingstijden: Je kunt maximaal 2x in de week bij ons trainen.   • Dinsdag van  19:30  – 20:45   uur 
      • Woensdag van  20:00 – 21:15 uur 

        • Donderdag van  19:30  – 20:45   uur 
             • Zaterdag    van  09:00 – 10:15 uur 
 

Kosten en Inschrijving doortrainen tot einde 2019 
€ 110,00 Arrangement incl Purmerbosloop (inschrijving + trainen tot 31 dec en ik ben lid van Start to Run) 

€ 135,00 Arrangement incl Purmerbosloop (inschrijving + trainen tot 31 dec en ik ben geen lid van Start to Run) 

 
Kosten en Inschrijving Marktstadrun 8 EM (12,87 km) 

€ 125,00 Arrangement Marktstadrun 8EM (inschrijving + trainen tot 31 dec en ik ben lid van Start to Run) 

€ 150,00 Arrangement Marktstadrun 8EM (inschrijving + trainen tot 31 dec en ik ben geen lid van Start to Run) 
 

Kosten en Inschrijving Marktstadrun 8 EM en Dam tot Damloop 10 EM 
€ 155,00 Volledige arrangement (Zonder T-shirt en ik ben lid van Start to run sinds maart 2019) 

€ 170,00 Volledige arrangement (Met T-shirt en ik ben lid lid van Start to run sinds maart 2019) 

€ 179,00 Volledige arrangement (Zonder T-shirt en ik ben geen lid van Start to Run) 

€ 194,00 Volledige arrangement (Met shirt en ik ben geen lid van Start to Run)  

Maat T-shirt:  * S  /  M  /  L  /  XL /  XXL  (svp doorhalen wat niet van toepassing is. 

Banknummer                    :    

Naam rekeninghouder :    

Ondergetekende verklaart op eigen risico en voor eigen verantwoording aan het Drieloop trainingsarrangement deel te nemen en 
akkoord te zijn met een eenmalige incasso van bovenstaand aangekruist bedrag door Nea Volharding en kennis te hebben 
genomen van het huishoudelijk reglement. (te lezen op WWW.avnea.nl ) 

 
Voor Akkoord: Handtekening…………………………………………….. Purmerend, d.d.     -     - 2019         

 
Besluit je voortijdig te stoppen, geef dit dan tijdig aan ons door. Het kan zijn dat je slechts een deel van je arrangementsgeld verschuldigd bent 
Opzegging t/m mei € 15,-, opzegging in juni € 50,- en opzegging in juli € 75,- verschuldigd. Na juli is het volledige bedrag verschuldigd. Bij 
opzegging is de datum van ontvangst van schriftelijke opzegging / opzegging per email leidend. Vragen, opmerkingen en opzeggingen kun je 
mailen naar loopgroep@avnea.nl. 

 
Wil je je lidmaatschap voortzetten in 2020 bij NEA, geef dit dan schriftelijk voor 15 nov. 2019 door aan de ledenadministratie, Je 
betaalt dan geen inschrijfgeld. Anders wordt je automatisch per 31-12-2019 uitgeschreven bij NEA en de Atletiekunie. 
 
 
 

AV NEA Volharding Sportpark "De Munnik" 
Postbus 1298 1440 BG Purmerend Flevostraat 249 Purmerend 
K.v.K. 40624645 tel. 0299-436416 
rekeningnr. NL76RABO0142711101 www.avnea.nl 


