
Je gegevens worden door bij mountainbike club Oss met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van het 

lidmaatschap registreren we in NTFU Online, de administratieve applicatie van de Nederlandse Toerfiets Unie. Hierop is de privacywetgeving 

(AVG/GDPR) van toepassing. Op www.ntfu.nl/home/privacy-statement vind je het Privacy Statement van de NTFU.  

 

 

Huisnummer ………………….. 

Plaats   ………………………… 

Mobiel nummer    …………….. 

 

 

 

 

 

Voorletters  .................................  

Roepnaam  ................................  

Tussenvoegsel  .................................  

Achternaam  .................................  

Geslacht □ Man □ Vrouw 

Geboortedatum  ........ - ........ - ...........  

Straat  .................................  

Postcode  ................................  

Telefoonnummer  .................................  

Email  ................................  

Beroep  ................................  

 

 

Categorie □ Recreant ............... □ Wedstrijdrijder □ Jeugd (t/m 16 jaar) 

 

Al lid NTFU □  ja      □ nee 

 Indien reeds lid, lidnummer NTFU   ……………… 

 □ KNWU basislidmaatschap a €11,50 per jaar (Alleen nodig als je wedstrijden wilt rijden) 

 

Waarschuwen bij noodgeval 

Naam …………………………………………………………………………………  

Telefoonnummer  ................................  Mobiel nummer ………………………. 

Bijzonderheden  

 
Toestemming  
 Verlenen tot het opnemen van naam en telefoon nummer via de afgeschermde NTFU website zodat andere club leden 

mij kunnen benaderen   
 Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere 

gebeurt. 

 

Incasso gegevens 
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Mountainbike Club Oss om per  

(datum aanvang lidmaatschap)  ..............................    bedragen van af te schrijven wegens contributie. 

 

IBAN rek nummer : 

Datum :  

Naam :  

Plaats :  

Handtekening : 

 

 

Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders/verzorger mede te ondertekenen. 

(Incasso's kunnen - zonder opgaaf van reden - binnen 30 dagen bij de (Post)bank gestorneerd worden.) 

 

Dit formulier opsturen naar:      Leden administratie Mountainbike Club Oss 

      Kruilier 2 5374 JN Schaijk 

       ledenadministratie@mountainbikeclub-oss.nl 

 

 

Mountainbike Club Oss 
Onderdeel van Motor club Oss 

Secretariaat: secretariaat@mountainbikedub-oss.nl 

Rabobank Heesch rek.nr. NL89RABO0180447068 

Clubpaviljoen 

Aengelbertlaan  60 

5342 LA Oss 

tel. 0412-26058 

http://www.mountainbikeclub-oss.nl 

Inschrijfformulier  Lidmaatschap 
Mountainbike Club Oss 
 
Tevens toestemmingsverklaring in het kader 
van de privacywetgeving (AVG/GDPR) 
Leden van Mountainbike club Oss zijn 
automatisch ook lid van de NTFU 
(Nederlandse Toer Fiets Unie) 

mailto:ledenadministratie@mountainbikeclub-oss.nl
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