Gay Badminton Amsterdam (GBA)
www.gaybadmintonamsterdam.nl
Oude Schans 69 F
020-6275003
teamgba.nl@gmail.com

Gay Badminton Amsterdam
Seizoen 2020-2021 Inschrijfformulier (Season 2020 - 2021 Registration Form)
Ik ken GBA via
I found out about GBA
through

Achternaam
Surname

Facebook

Instagram

Meetup.com

Web Search

Other
Voornaam
First Name

Beeld materiaal op Social
Media, aparte verklaring is
dan niet nodig voor mij
I consent to material being
posted on social media
(GDPR), so no separate
disclaimer needed for me

Geboortedatum
Date of Birth

Kruis hier aan welke
speelperiode je deel wilt
nemen

Adres
Address

Tick here which playing period you
want to participate

Yes

Sept 2020 - Juni (June) 2021
Zondag (Sunday) 16.30 – 19.00 and
Woensdag (Wednesday) 19.00 - 23.00

= 150

euro

Postcode

Woonplaats
City

Ik ga akkoord met de voorwaarden op dit
registratieformulier op pagina 2.

I hereby agree to the terms and conditions stated on this
registration form on page 2.

Email

Handtekening
Signature

Telefoon (mobiel)
Phone (mobile)

Telefoon (werk)
Phone (work)

Date:

Telefoon (home)
Phone (home)
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Gay Badminton Amsterdam (GBA)
www.gaybadmintonamsterdam.nl
Oude Schans 69 F
020-6275003
teamgba.nl@gmail.com

GBA Voorwaarden
GBA Terms and Conditions

1.

Ik ben ervan op de hoogte dat deelname aan Gay
Badminton Amsterdam (GBA) - geheel voor eigen
risico is.
(GBA raadt je aan een eigen WA-verzekering af te
sluiten.).

2.

Vul dit formulier in en onderteken het.

3.

Stuur het formulier op of lever het in bij een
bestuurder tijdens het badminton.

4.

Maak nog geen geld over. Je ontvangt een
bevestiging met rekening nummer en bedrag.

5.

Je wordt hiermee lid van vereniging Gay Badminton
Amsterdam.

6.

Je gegevens worden verwerkt met in achtneming
van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

7.

Zonder tegenbericht gaat het badminton door en ben
je welkom op de eerstvolgende speelmogelijkheid.

8.

Je blijft lid tot wederopzegging. Wijziging of
opzegging geef je schriftelijk door en uiterlijk per 1
juli van het lopende jaar.

9.

De contributie is per speelperiode op het formulier
vermeld.

1.

I am aware that participation in Gay Badminton
Amsterdam (GBA) - is entirely at my own risk.
(GBA advises you to take out your own thirdparty insurance.)

2.

Complete and sign this form.

3.

Send the form or hand it in to a committee member
during badminton.

4.

Do not transfer money yet. You will receive a
confirmation with account number and amount.

5.

You hereby become a member of the Gay
Badminton Amsterdam association.

6.

Your data will be processed in compliance with the
General Data Protection Regulation.

7.

Without further notice, the badminton will take
place and you will be welcome at the next
opportunity to play.

8.

You remain a member until cancellation. You must
notify us of any changes or cancellations in writing
and no later than 1 July of the current year.

9.

The contribution is stated on the form per playing
period.

10. De inschrijving geldt voor de gehele sportperiode dat
loopt van sept tot juni het volgende jaar.

10. The registration applies to the entire sporting period
that runs from September to June the following
year.

11. Restitutie wordt alleen gegeven als je wegens
zwaarwegende medische problemen niet meer kunt
sporten. Stuur in voorkomende gevallen een verzoek
tot restitutie naar GBA op bovenstaande adres,
vergezeld van doktersverklaring.

11. Reimbursement is only given if you can no longer
exercise due to serious medical problems. In
appropriate cases, send a request for a refund to
GBA at the above address, accompanied by a
doctor's statement.

12. Indien er in bijzondere gevallen afgeweken wordt van
speelmomenten ontvang je hiervan bericht van het
GBA bestuur. Dit geeft geen recht op restitutie van
contributie.

12. If there are deviations from playing moments in
special cases, you will receive a message from the
GBA board. This does not entitle you to a refund of
contribution.

13. Wijzigingen voorbehouden. Bij onvoldoende
deelname komt de de speelperiode te vervallen.

13. Subject to changes. In case of insuﬃcient
participation, the playing period will be cancelled.
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