
Aanmeldformulier Trimzwemmen 
Graag het volledig ingevulde formulier aan de trainer afgeven.  
De trainer zorgt voor de verwerking via de ledenadministratie: 

Postbus 1317 9701BH Groningen. Versie: augustus 2015 

Na ontvangst en verwerking van de gegevens door de ledenadministratie, ontvangt u zo snel mogelijk informatie over het 
lidnummer en de wijze waarop u toegang krijgt tot het zwembad. 

 

Persoonlijke informatie: 

Achternaam:  Tussenvoegsel:  

Roepnaam  Voorletters:  

Adres:  Geslacht: V   of   M 

Postcode:  Mobiel:  

Woonplaats:  Telefoon:  

Geboortedatum:  E-mail:  

IBAN:  

 
Gelieve aan te vinken in welke hoe vaak u per week gaat trainen. 

Standaard leden:  

4a.  half uur  

4b.  drie kwartier  

4c.  twee keer zwemmen  

 

Diversen 
Op welke dag en tijdstip gaat u zwemmen?  

 

Indien 2x per week: Op welke dag en tijdstip nog meer?  
 

Heeft u zwemdiploma’s? Zo ja, welke?  
 

Heeft u een ziekte, stoornis of beperking die voor de trainer in het zwembad 
van belang is om te weten?  

 Nee 
 Ja, namelijk: 

TriVia kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Wilt u meer 
informatie hoe u kunt helpen? 

 
 

In welke termijn(en) mag TriVia haar contributie bij u afschrijven?  Maandelijks                      Jaarlijks 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Een versie hiervan is te verkrijgen bij de bestuurssecretaris via 
secretariaat@trivia.nl. Daarnaast machtigt ondergetekende GZ TriVia om in bovenstaande termijn(en) een bedrag af te schrijven van de 
hierboven genoteerde bank of girorekening. G.Z. TriVia benadrukt dat het lidmaatschap geldt voor het gehele kalenderjaar en enkel opgezegd, 
dan wel gewijzigd kan worden via respectievelijk het afmeldingsformulier of het wijzigingsformulier. Het lidmaatschap wordt telkens 
stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij het lidmaatschap voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk wordt opgezegd. Tussentijds 
opzeggen kan alleen per 30 juni, indien dit voor 1 juni wordt doorgegeven. U gaat akkoord met het gebruik door GZ TriVia van uw e-mailadres 
om u te informeren over TriVia aangelegenheden. 

 
 

Ondertekening: 

Handtekening voor akkoord:  
 

Datum: 

Plaats: 

 


