Duikschool Salvanos VZW
Aanvraag tot toetreding

(1)

Aanvraag aanpassing gegevens

Naam (2) ..............................................................
Geslacht (M/V) (2) ........

Voornaam (2) ......................................................

Geboortedatum (2) .....................

Telefoon .............................................................

(1)

Geboorteplaats (2) ................................

GSM (2) ...............................................................

E-mailadres (2)(3) ..................................................................................................................................
Adres (Straat en Nummer) (2) ..............................................................................................................
Postcode (2) ..............

Gemeente (2) ...................................................

Land (2) ..............................

Nationaal Nummer (2) ..........................................

Rekening Nummer ............................................

Jaar inschrijving ...................................................

Datum medische keuring (2) ................................

Type lidmaatschap (2)(4) ........................................

Opleiding DIVES (5) ..............................................

Huidig Duikbrevet luchtduiken (2) .........................

Andere duikbrevetten (2).....................................

Persoon te verwittigen bij ongeval (2) ..................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Datum (2) ..................

Handtekening (2)(6)(7) ......................................................................................

(1) Schrappen wat niet past / formulier bezorgen aan secretariaat@salvanos.be.
(2) Verplicht in te vullen
(3) Het e-mailadres moet voor ieder NELOS-lid uniek zijn; het wordt gebruikt voor de registratie bij NELOS en bij
Salvanos, en voor het inloggen bij DIVES, de elektronische opvolging van het ledendossier.
(4) “Effectief of Eerste Lid”, als Salvanos je enige of administrerende club is, “Toegetreden of Tweede Lid”, als je
al in een andere NELOS club ingeschreven bent en die andere club je NELOS ledenadministratie verzorgt.
(5) Kandidaat-leden zonder brevet moeten bij hun inschrijving een opleiding starten en de certificatie voor het
eerste brevet betalen (Bronzen Dolfijn vanaf 8 tot 14 jaar, 1Ster Duiker vanaf 14 jaar)
(6) Door ondertekening verklaart het lid zich akkoord met de statuten van Duikschool Salvanos VZW
(7) Voor een minderjarig lid is de handtekening en naam van ouder of voogd vereist.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Duikschool SALVANOS VZW voor ledenbeheer en organisatie van
activiteiten op basis van de contractuele relatie ontstaan door uw inschrijving (lidmaatschap) en voor direct
marketing (nieuwsbrief) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sportactiviteiten aan te bieden. Een meer
uitgebreid overzicht van ons privacy beleid vindt u op www.salvanos.be
Om in te schrijven voor de nieuwsbrief vult u het formulier in dat u hier vindt op de Salvanos website. Om uit te
schrijven stuurt u een bericht naar: <nieuwsbrief-unsubscribe@salvanos.be>
Duikschool Salvanos v.z.w., Janseniusstraat 12, 3000 Leuven, Clubrekening: BE30 0682 4017 0411,
Ondernemingsnummer 0438.875.312 – RPR – Ondernemingsrechtbank Leuven
www.salvanos.be – info@salvanos.be

