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American Football Club Alphen Eagles Speel- en trainingslocatie 
Havixhorst 100                                Sportpark Zegersloot Zuid  
2402 MT Alphen aan den Rijn                      De Bijlen 4 (Parkeerplaats ZegerPlaza)  
www.alpheneagles.nl                                                               Alphen aan den Rijn                                                                  
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Hierbij schrijf ik me in als lid bij American Football Club Alphen Eagles tot wederopzegging. Tevens 
verklaar ik: 

- Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
- Kennis te hebben genomen van en me te houden aan de statuten, het huisreglement en de 

gedragsregels. 
- Kennis te hebben genomen van de privacyverklaring en de contributievoorwaarden (m.b.t. o.a. 

peildatum, stilzwijgende verlenging, opzegging, betaling, transfers, e.d.). 
- Wijzigingen in gegevens (bijv. adresgegevens) binnen 7 dagen door te geven. 

 
Persoonlijke gegevens 
Voornaam  ____________________________________ 

Achternaam  ____________________________________ 

Geboortedatum ____________________________________ 

Adres    ____________________________________ 

Postcode  ____________________________________ 

Woonplaats   ____________________________________ 

Telefoonnummer ____________________________________ 

Mobiele telefoon  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

Vorige vereniging ____________________________________ 

 

Gegevens ouder/voogd (invullen indien lid nog geen 18 jaar is) 

Voornaam  ____________________________________ 

Achternaam  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

Telefoonnummer ____________________________________ 

Mobiel telefoon ____________________________________ 

 
Schrijft in voor (*aankruisen wat van toepassing is) 

 Leeftijd Jaarlijkse contributie Keuze 
Senioren (tackle/flag) 18+ € 280,- ⃝ 
Juniors (tackle/flag) 16 – 18 € 205,- ⃝ 
Cadets (tackle/flag) 14 – 16 € 180,- ⃝ 
Cubs (flag) 12 – 15 € 155,- ⃝ 
Peewees (flag) 6 – 12 € 105,- ⃝ 
Niet spelend lid n.v.t. € 25,- ⃝ 

 
Naast de contributie worden inschrijfkosten (€ 5,-) in rekening gebracht. Een lidmaatschapsjaar loopt 
van 1 september t/m 31 augustus, wordt zonder opzeggen automatisch met 1 jaar verlengd en kent 
een opzegtermijn van 1 hele kalendermaand (je blijft dus lid tot het einde van het betreffende 
lidmaatschapsjaar als je voor 31 juli opzegt). Indien een lid in de loop van het jaar lid wordt, wordt 
slechts het evenredig deel van de contributie in rekening gebracht voor het resterende deel van het 
jaar. Opzeggen kan per email naar: info@alpheneagles.nl   
 
Plaats en datum ____________________________________ 

 

Handtekening lid ____________________________________ 

(handtekening ouder/voogd indien lid nog geen 18 jaar is) 

http://www.alpheneagles.nl/
mailto:info@alpheneagles.nl
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Betaling contributie 
De Alphen Eagles innen de contributie via ClubCollect. Middels ClubCollect kiest degene die de 
contributie betaalt op welke wijze de contributie wordt voldaan (o.a. via iDeal in één keer of via 
automatische incasso in termijnen). Hiervoor is het nodig dat het lid (of de ouder/voogd van een 
jeugdlid) onderstaande machtiging afgeeft. 
 

Machtiging doorlopende SEPA incasso 
Incassant 
American Football Club Alphen Eagles 
Havixhorst 100, 2402 MT, Alphen aan den Rijn, Nederland 
Incassant-ID: NL39ZZZ404474140000  
Kenmerk machtiging: Contributie AFC Alphen Eagles   
 
Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan 

- American Football Club Alphen Eagles om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je 
bank (al dan niet via haar partner ClubCollect (NLCollect B.V.)) om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven. 

- je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van American Football Club Alphen Eagles. 

Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden 
 
Voorletters  ____________________________________ 

Achternaam  ____________________________________ 

Adres    ____________________________________ 

Postcode  ____________________________________ 

Woonplaats   ____________________________________ 

Land   ____________________________________ 

IBAN (bankrekeningnr)  ____________________________________ 

Plaats en datum ____________________________________ 

 

Handtekening  ____________________________________ 

 

 
Contactpersoon bij ongevallen 
Om in het uitzonderlijke geval van een calamiteit snel te kunnen beschikken over informatie en 
partner/ouders o.i.d. in te kunnen lichten, vragen we om onderstaande in te vullen. De gegevens 
worden uitsluitend gebruikt bij een calamiteit. 
 
Voornaam  ____________________________________ 

Achternaam  ____________________________________  

Adres    ____________________________________ 

Postcode  ____________________________________ 

Woonplaats   ____________________________________ 

Telefoonnummer ____________________________________ 

Mobiele telefoon  ____________________________________ 

 

Lever dit formulier (2 pagina’s) samen met een pasfoto en een kopie van een geldig legitimatiebewijs 

in bij de coach/teammanager of mail alles naar info@alpheneagles.nl. 

http://www.alpheneagles.nl/
mailto:info@alpheneagles.nl

