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INSCHRIJFFORMULIER  

NVvO DUIKTEAM MANTA 
 

Dank voor uw interesse om lid te worden van NVvO Duikteam Manta! Voordat we uw aanmelding kunnen 
afronden, vragen we u dit formulier getekend aan ons retour te sturen naar secretaris@manta.nl 
 

Stap 1. Uw gegevens 

 
Indien uw gegevens correct zijn ingevoerd op de WEBSITE, kunt u stap 1 overslaan en meteen doorgaan naar stap 2. 
Wij nemen dan de gegevens over die u heeft ingevoerd bij de lidmaatschapsaanvraag op de WEBSITE. 
 
De gegevens die u opgeeft bij uw aanvraag, zullen tevens gebruikt worden om u in te schrijven bij de NOB (indien 
van toepassing). De vereniging behandelt uw gegevens conform de richtlijnen inzake de AVG. 
 

Voornaam:  Voorletters:  

Achternaam:  Geslacht:      M     V      

Straatnaam:  Huisnummer:  

Postcode:  Woonplaats:  

Nationaliteit:  Emailadres:  

Geboortedatum:  Geboorteplaats:  

Telefoonnummer:  Noodtelefoonnummer:  

 

Stap 2. NOB en sportgegevens 

 
Indien u nog geen lid bent van de NOB, zullen wij u namens onze vereniging inschrijven. Indien u al wel lid bent, 
hebben wij uw relatienummer nodig, omdat inschrijving slechts mogelijk is via één vereniging. 
 

 Indien u NOB-lid bent, relatienummer   

 Via welke vereniging en blijft dat zo?    

 Meldt zich aan voor           Duiken      Onderwaterhockey       Freediven    

 Brevetten behaald*           NOB 1*     NOB 2*     NOB 3*     NOB 4*      

 Instructeur/Instructeur-Trainer           Ja               Nee                                  Niveau   

 * PADI           OwD          AdvD         RescueD   Dive Master       

 Bent u bereid de vereniging te helpen/ 
ondersteunen in de uitvoering van 
haar doelen? 

 Ja, door: (zie keuzes) 
 Nee 
 Misschien later 

 
 
 

Het ondersteunen/trekken van (duik)aktiviteiten  
Het aannemen van een bestuurdersrol 
Anders, nl.: 
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Stap 3. Financieel 

 
Standaard wordt de contributie maandelijks geïnd via automatische incasso. Wij incasseren de 23ste van de maand 
vanaf rekeningnummer NL08INGB0003801791 (rek.nr. Manta, N.V.V.O. Duikteam Manta, Spaarndammerdijk 651, 
1014 AD Amsterdam).  
 
In plaats van maandelijks betalen via automatische incasso is het ook mogelijk het bedrag eenmalig (per jaar, 
vooruitbetaald) te voldoen. In dit geval wordt één maand korting verleend. 
 
Zie voor toelichting over automatische incasso en de hoogte van de contributie de appendix van dit document. 
 

 Bankrekeningnummer      IBAN:   

 Gezinslid (tweede persoon op zelfde adres) Ja                     Nee  

 Contributiebetaling Maandelijks   Jaarlijks  

 
Ga verder naar stap 4. 

 

Stap 4. Voorwaarden en ondertekening 

 
U verklaart hierbij: 
 

a. bekend te zijn met ons huishoudelijk reglement en onze statuten. 
 
b. bekend te zijn met het feit dat de contributie, hetzij maandelijks per automatische incasso, hetzij jaarlijks, 

bij vooruitbetaling dient te worden voldaan; 
 

c. noch Duikteam Manta, noch de Nederlandse Onderwatersport Bond, noch de bij de NOB aangesloten 
verenigingen, voor enig verlies of letsel hem/haar overkomen, aansprakelijk te zullen stellen en dat alle 
activiteiten georganiseerd door deze verenigingen op eigen risico en verantwoording zullen geschieden; 

 
d. in geval van beëindiging van het lidmaatschap dit minstens drie maanden van te voren schriftelijk te zullen 

mededelen aan de Manta secretaris via secretaris@manta.nl. Na opzegging worden nog 3 maanden 
lidmaatschap in rekening gebracht; 
 

Met het ondertekenen bevestigt u het lidmaatschap en geeft u tevens toestemming om eenmalig/doorlopend een 
bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven, zoals aangegeven bij stap 3. 
 

Datum:  Handtekening: Voeg hier uw digitale handtekening in (pdf, jpeg o.i.d.) 

 

mailto:secretaris@manta.nl
http://www.manta.nl/wp-content/uploads/2015/12/HUISHOUDELIJK_REGLEMENT_Manta_2014.pdf
https://www.manta.nl/wp-content/uploads/2020/03/Statuten_Manta.pdf
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Appendix: Toelichting ten aanzien van het machtigen automatische incasso 

 
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV. Voor 2020 bedraagt dit: 
 

Bedrag Soort lid Soort betaling 

19,- euro/ maand actief lid • via automatische incasso 19,- p/m 

• via jaarlijkse overboeking 209,- p/j (kalenderjaar; 1 mnd korting) 

17,50 euro/ maand gezinslid • via automatische incasso 17,50 p/m 

• via jaarlijkse overboeking 192,50,- p/j (kalenderjaar; 1 mnd 
korting) 

114 euro/ jaar inactief lid • via halfjaarlijkse overboeking 57,- per half jaar 

• via jaarlijkse overboeking 114,- per jaar (kalenderjaar) 

 
U machtigt N.V.V.O Duikteam Manta om het aangegeven bedrag af te schrijven totdat u zelf de machtiging 
schriftelijk intrekt (al dan niet door beëindiging van uw lidmaatschap).  
 
Automatische incasso is gemakkelijk: 
 

• U vergeet nooit te betalen en het is goedkoper. Bij zelf overschrijven wordt € 2,00 p.m. administratiekosten in 
rekening gebracht; 

• U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 

• U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag 
terug te boeken.  
 
Een automatische incasso afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. 
Vul het formulier volledig in, onderteken en stuur uw inschrijfformulier/machtiging via email aan 
secretaris@manta.nl   
 
Wilt u de machtiging volledig in trekken stuur dan een email aan secretaris@manta.nl met vermelding van de 
datum vanaf wanneer u de machtiging intrekt. Betreft het tevens de beëindiging van het lidmaatschap, dan geldt 
de opzegtermijn van 3 maanden. 
 

Voor administratiedoeleinden – niet invullen s.v.p. 

 

Lid per datum    Verwerkt Smoelenboek (Website)  

Status lid actief / gezin / slapend Verwerkt Ledenlijst (Excel)  

Penningmeester gemeld: d.d. Whapp-groepen Sociaal en Nieuws  

NOB Ja        Nee        Elders Verwerkt Aanmelding NOB  

Beëindigd per datum  Verwerkt NAS-opslag      
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