LID WORDEN
Lid worden kan alleen indien het formulier volledig is ingevuld en een kopie van uw ID is bijvoegd.
Wij vragen om een kopie van uw ID om uw leeftijd van 18+ vast te stellen.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Volledige naam:
Roepnaam:
Huisadres:
PC + woonplaats:
Telefoon thuis:
Mobiele telefoon:
E-mail adres:
Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Als lid van Whisky Club GlenGrouse betaalt u jaarlijks een bijdrage van honderd euro. Deze bijdrage zal jaarlijks op uw datum
van inschrijving automatisch worden geïncasseerd. Hiervoor organiseren wij minimaal 4 evenementen per kalenderjaar.

R E G E L E M E N T paraferen aub
- Ons gezamenlijke doel is genieten van whisky’s en ervaring en kennis delen
- Iedereen van 18 jaar en ouder is welkom
- Glen Grouse zal samen met u nieuwe whiskydrinkers van harte welkom heten bij onze club en het gezamenlijke doel behartigen.
- U bent als lid van harte welkom op een van onze bijeenkomsten
- WhiskyClub GlenGrouse gaat niet over tot terugbetaling indien u evenementen mist
- Het bestuur is ten aller tijde gerechtigd om personen te weigeren of te royeren als lid, redenen hiervoor kunnen zijn:
Misdragingen door overmatig alcoholgebruik
De naam van de club schade kan toebrengen
Elk ander gedrag dat door het bestuur als ongepast wordt beoordeeld
- Wij streven naar gezelligheid en kennisdelen, ons regelement is beknopt en dat willen wij graag zo houden. Indien het nodig is zal het
bestuur van WhiskyClub GlenGrouse de regelementen aanpassen.
- Het eerste contributiejaar dient contant betaald te worden bij het inleveren van dit ingevulde formulier. Contante betaling kan bij
Wijn & Whiskyhuis Nijverdal
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van WhiskyClub GlenGrouse ontvangen.

(u ontvangt een activatielink binnen 5 werkdagen, alleen als u uw email heeft geactiveerd zult u de nieuwsbrief ontvangen)

Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van Wijn & Whiskyhuis Nijverdal ontvangen.
(u ontvangt een activatielink binnen 5 werkdagen, alleen als u uw email heeft geactiveerd zult u de nieuwsbrief ontvangen)

D A T U M :					
HANDTEKENING:

Bijlagen:
- kopie ID
- Ingevulde machtiging

Paraaf bestuur:

versie: september 2014

