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Inschrijfformulier

Ondergetekende meldt zich bij deze aan als lid van de Naturistische Zwemvereniging Delft en
verklaart zich akkoord met de statuten en reglementen van de vereniging. Aanvrager verklaart nooit
eerder lid te zijn geweest van een naturistenvereniging of begunstiger van de NFN of, indien dit wel
het geval is, dat dit lidmaatschap/begunstigerschap niet door die andere vereniging c.q. de NFN is
beëindigd, en ook dat hij/zij niet anderszins bij een conflict in naturistische kring betrokken is geweest.
Achternaam:

……………...................................………….......................…………....………....

Roepnaam:

..….................…..…….................

Adres:

...………….............................................................................................................................................................

Postcode:

............................................................

Woonplaats:

Telefoon:

............................................................

Banknummer: ....................................….......................................

E-mail:

.................……………...............…......

Voorletters:

....…….................

Geslacht: M/V *
Geb. datum:

.....….…..

....................................….......................................

Alleen-komend: JA/NEE * (Partner dient zelf een formulier in te vullen )
Heeft u interesse in onze sauna-avonden: JA/NEE * (Bij JA ontvangt u de aankondigingen via email)
Bent u begunstiger van de NFN of lid van een andere naturistenvereniging: JA/NEE *
Indien lid van een andere vereniging, welke:
...........................................................……………..................................
Ontvangt u het NFN blad UIT! reeds via een andere naturistenvereniging: JA/NEE *
Zo ja, wilt u UIT! dan ook nog via de NZD ontvangen: JA/NEE *
Hoe weet u van het bestaan van de NZD:

.................................................................……………............................

Gegevens meekomende kinderen:
Roepnaam

Voorletters

Achternaam

Geb. datum

Geslacht

..........................…..…

….………..………

………………..……………….………… …………………

M/V *

..........................…..…

….………..………

………………..……………….………… …………………

M/V *

(per samenlevingsvorm slechts éénmaal de kinderen aanmelden)
Aldus naar waarheid ingevuld
Datum:

...................…..............…....

Plaats: …..............................…….……..............................................

Handtekening:

…...................................…...............................................................................................………...........

Formulier volledig ingevuld graag inleveren aan de kassa of opsturen naar het postadres van de NZD.
Bij eerstvolgende bezoek van het zwem-uur dient u zich legitimeren via geldig legitimatiebewijs. De
contributie is verschuldigd over het resterende deel van het kalenderjaar vanaf de dag van inschrijving.
Daarna dient het lidmaatschap van de NZD per kalenderjaar te worden betaald. Op verzoek is een
afwijkende regeling mogelijk. Voor verdere details omtrent het lidmaatschap wordt verwezen naar het
Huishoudelijk Reglement. De Privacy Policy van de NZD kan gevonden worden op de website.
* Doorhalen wat niet van toepassing is
NIET INVULLEN
Datum ledenadm.
Lid. Nr.
Bedrag

Naturisme is een levenswijze. Het wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke naaktheid
die als doel heeft het bevorderen van zelfrespect, respect voor de medemens, natuur en milieu

