
Voorletters:    Achternaam:

Adres:     Postcode:  Woonplaats:

Hierbij verleen ik de TR Club Holland, tot wederopzegging, toestemming om het verschuldigde lidmaatschapsgeld automatisch af te 

schrijven van mijn bankrekening met IBAN nummer: 

Datum:                 Handtekening:

Persoonlijke gegevens:

Roepnaam:  Voorletters:

Achternaam:  Geboortedatum:

Adres:

Postcode:   Woonplaats:

Land:   E-mail:

Telefoon:   Fax:

Bent u al eens lid geweest van de TRCH? Nee       Ja         Indien Ja, onder welk lidnummer?:

Waar of hoe heeft u van de TRCH gehoord?

TR Type:  Kenteken:

Chassisnummer:  Motornummer:

Code (duplicaatcode):  Datum eerste Toelating:

Afgifte Ned (datum deel 1):  Aankoopdatum:

Bouwjaar:  Carosseriekleur:

Geimporteerd?:  Zoja, uit welk land?:

Naam en adres vorige eigenaars (zo ver bekend):

Huidige conditie TR(s):

Evt. bijzonderheden/Geschiedenis TR(s):

Heeft u eerder TR(s) in bezit gehad?:  Type & kenteken(s): 

Gegevens TR’s:

De ruimte hierboven alleen door de TRCH in te vullen.

Machtiging tot automatische incasso:                                                                           (zie de achterzijde voor informatie) 

Dit formulier in een gesloten enveloppe zenden aan de: Ledenadministratie TR Club Holland, Rietveldlaan 51, 2343 MB 
Oegstgeest of mailen naar ledenadministratie@trclub.nl

Inschrijfformulier
Lidmaatschap

(Toelichting aan de ommezijde)

Datum Inschrijving:

 Lidnummer:

 Regio Indeling:

V-2022-03-01



Toelichting op het aanmeldingsformulier

Aanmelding lidmaatschap:
Een aanvraag tot lidmaatschap van de TR Club Holland wordt alleen in behandeling genomen 
nadat het volledig ingevulde inschrijfformulier is ontvangen door de TRCH. Het lidmaatschap 
is persoonsgebonden waardoor het niet mogelijk is om onder een bedrijfsnaam lid te worden. 
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan een ander persoon. 

Contributie:
De contributie bedraagt € 65,00 per verenigingsjaar, wat loopt van 1 januari tot en met 31 
december. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,00. 

Nieuwe leden:
Voor nieuwe leden is het lopende verenigingsjaar contributie vrij.  
Wel wordt er bij inschrijving eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Ex-leden welke opnieuw lid willen worden van de vereniging:
Deze betalen contributie en eenmalige inschrijfgeld bij het opnieuw lid worden.  

Buitenlandse leden:
Vanwege de hogere portokosten geldt voor leden met een buitenlands postadres een toeslag 
van € 20,00 per jaar op de contributie

Automatische Incasso:
Het voldoen van de contributie kan alleen via automatische incasso. Door het invullen van 
de machtigingsstrook maak je gebruik van het gemak van automatisch betalen. Het verschul-
digde bedrag zal zo spoedig mogelijk van je rekening worden afgeschreven, doch uiterlijk in 
de eerste week van het nieuwe kwartaal. Daarna zal de jaarlijkse contributie automatisch door 
ons in de eerste week van het nieuwe jaar worden afgeschreven. Ben je het niet eens met de 
afschrijving, dan kun je dit kenbaar maken aan uw bank. Zonder navraag krijg je het bedrag 
dan teruggestort op je rekening. Om automatische incasso, door middel van een machtiging, te 
kunnen uitvoeren heeft de TRCH een overeenkomst met de ING-Bank. Als er klachten binnen-
komen of als het aantal terugboekingen van automatische incasso-opdrachten te hoog wordt, 
dan zal deze overeenkomst ontbonden worden door de ING. Reden genoeg, voor ons als TRCH, 
om zeer zorgvuldig om te gaan met deze betalingsfaciliteit.

Nadat wij het lidmaatschapsformulier ingevuld hebben ontvangen wordt het lidmaatschap 
direct van kracht. Per omgaande ontvang je van ons een welkomstenveloppe waarin o.a. het 
laatst verschenen clubblad, de jaarlijkse TRCH kalender en enige aanvullende informatie. 

Beëindiging lidmaatschap:
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per email aan de ledenadministra-
tie en uiterlijk tot één maand voor het einde van het verenigingsjaar. Alleen bij opzegging per 
e-mail ontvangt men een ontvangstbevestiging. Wanneer je uit ons ledenbestand bent verwij-
derd zal er automatisch geen jaarlijkse  incasso meer plaatsvinden, je hoeft daarvoor zelf geen 
verdere actie op te ondernemen.

Privacyregels: 
Door je aan te melden als lid geef je toestemming voor het gebruik en de verwerking van 
de verstrekte gegevens t.b.v. de activiteiten van de vereniging. De gegevens worden gebruikt 
voor het besturen van de vereniging, het informeren van de leden over de activiteiten van de 
vereniging d.m.v. nieuwsbrieven en het clubblad en voor het organiseren van evenementen. 
Nadere informatie over de manier waarop de vereniging met je gegevens om gaat zijn vermeld 
in het Privacy Statement op de website.


