
                       
 

Lidmaatschap-/Machtingsformulier  
ZPV-Piranha       Lidcode: __________________________ 

        Leeg laten. In te vullen door de secretaris. 

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als lid van ZPV Piranha te Enschede 

Voornaam  

Achternaam: 
 
 

Geslacht:  

E-mail (geen universiteits mail-adres ): 
 
 

Geboortedatum: 
 
 

Adres (straat + huisnummer): 
 
 

Postcode en plaats:  

Land:  

IBAN-nummer: 
 
 

Unioncard/Campuscard nummer 1:  

Telefoonnummer: 
 
 

Taalvoorkeur: 
□ Nederlands 

□ Engels 

Ik wil de volgende sporten doen: 

□ Zwemmen 
□ Waterpolo  
□ Waterpolo competitie 2 
□ Duiken 
□ OW/duik cursus (kan alleen in combinatie met duiken) 
□ Rescue 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

- ZPV Piranha om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven. 

- Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van ZPV Piranha. 

 
1 Voor UT studenten is deze gelijk aan het studentnummer en voor de Saxion studenten staat er een UT-

nummer op de campuskaart. Het is verplicht om een Unioncard of Campuscard te hebben om lid te worden 
van Piranha. 
2 Om waterpolo competitie te mogen spelen, is een startlicentie van ongeveer €35,- nodig. Dit komt bovenop 

de reguliere contributie en deze is geldig voor 1 kalenderjaar. Mocht je waterpolo competitie willen spelen, 
geef dit dan even aan door dit hokje aan te vinken, dan nemen we contact op met betrekking tot de 
startlicentie.  



                       
 

Het incassant-id van ZPV Piranha is NL31ZZZ400742710000. Deze incasso opdrachten worden verstuurd 
met een machtigingskenmerk bestaande uit PIRANHA-M(lidcode), waarbij de lidcode een cijfer is uniek 
aan de inschrijving. 
 
De incassokosten zijn in hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende onderdelen 

● Lidmaatschap (per kwartaal €13,75, minimaal 1 jaar) 
● Bijdrage startvergunning/competitiebijdrage/algemeen bijdrage per sport indien van toepassing 
● Gemaakt kosten door Piranha voor lid, zoals wedstrijden, streeplijsten, activiteiten, 

(duik)cursussen, enz. 
 

Aankruisen wat van toepassing is 

1. Ik geef ZPV Piranha  
 

□ WEL 

□ GEEN  
 

toestemming om foto’s, gemaakt tijdens trainingen of andere activiteiten te delen met 
leden van Piranha en te gebruiken voor promotiedoeleinden. Ook om jouw verjaardag te 
mogen vermelden in een nieuwsbrief. 
 

2. Ik ben in het bezit van zwemdiploma B of hoger (dit is een vereiste om lid te mogen 
worden) 
 

□ JA 

□ NEE 

Opmerkingen: 

 

 

Door ondertekening van dit formulier gaat de ondergetekende akkoord met de privacyverklaring van ZPV 
Piranha die gepubliceerd is op de website, alsmede de algemene voorwaarden (het HR en de statuten) die 
vermeldt staan op de website van Piranha (www.zpv-piranha.nl).  

Aldus naar waarheid ingevuld,  

Naam:  Datum:  

 
Handtekening: 

 Plaats:  

 

 
Lever dit formulier na ondertekenen zo snel mogelijk in bij één van de bestuursleden of leg hem in het 
postvakje van de secretaris in de kiosk, of in het Piranha postvakje in het Sportcentrum. 

 
Neem bij vragen contact op met secretaris@zpv-piranha.nl.  

http://www.zpv-piranha.nl/
mailto:secretaris@zpv-piranha.nl


                       
 

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 


