
DALUREN LIDMAATSCHAP 
voor ochtendtrainingen wedstrijdzwemmen 
  
Speciaal voor 18+ recreanten en sporters die graag vroeg opstaan en géén 
wedstrijden zwemmen, is er het dalurenlidmaatschap.  

Aan het dalurenlidmaatschap zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
• Het dalurenlidmaatschap geldt alleen voor de vroege ochtendzwemtrainingen doordeweeks en op de 

zaterdagochtend - zolang er voldoende plek is voor betalende leden om te trainen. 
• Verzoek tot deelname aan de ochtendzwemtraining op basis van dit dalurenlidmaatschap kun je 

indienen bij de ZwemCommissie (zwemmen.zpb@gmail.com.)  
• Deelname vindt plaats na goedkeuring van de ZC. 
• Met het dalurenlidmaatschap mag je meedoen aan maximaal 2 ochtendzwemtrainingen per week. 

Wil je vaker per week trainen of aan wedstrijden meedoen, dan gelden het reguliere lidmaatschap 
en de bijbehorende contributie. ZPB-leden met startvergunning die alleen ’s ochtends trainen, 
kunnen géén gebruik maken van dit dalurenabonnement.  

• Meedoen aan de doordeweekse ochtendzwemtrainingen betekent in principe dat je meedoet aan de 
training die door de zwemtrainer wordt gegeven. Voor jezelf baantjes trekken, kan alleen als 
wedstrijdzwemmers ongehinderd kunnen blijven trainen. De zaterdagochtendtraining is gericht op 
de jeugd. Hier is (voorlopig) één baan beschikbaar om zelf baantjes te trekken. 

• Het daluren lidmaatschap kost € 16,50 per maand x 10 maanden (september t/m juni) en is 
maandelijks wederzijds opzegbaar. ZPB kan daartoe overgaan als er onvoldoende plek is om te 
trainen voor de wedstrijdzwemmers of leden die de volledige contributie betalen. 

• De contributie van het dalurenlidmaatschap wordt bij voorkeur d.m.v. een automatische incasso 
betaald. Indien dit niet mogelijk is, dan dient het dalurenlid ervoor te zorgen dat maandelijks het 
bedrag van € 16,50 wordt overgeschreven naar ZPB bankrekening NL42 RABO 0104 2906 92 vóór 
de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin meegetraind wordt, o.v.v. voor- en 
achternaam.  

• Creditering is niet mogelijk als er niet gezwommen wordt. 

Ik wil gebruik maken van dit dalurenlidmaatschap voor de ochtendzwemtrainingen en ben 
akkoord met de voorwaarden: 

Voor- en achternaam: ____________________________________________________________ 

Straat: ________________________________________________________________________ 
   
Postcode/woonplaats:_____________________________________________________________ 

E-mailadres:__ _________________________________________________________________ 

Geboortedatum: _____/______/______  Geslacht: man   /  vrouw 

Ingangsdatum: _____/______/______ (altijd 1e van de maand)  

Handtekening: _________________________________________________________________ 

Het ingevulde formulier graag scannen en mailen naar: zwemmen.zpb@gmail.com 
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ZWEM- EN POLOCLUB “BARENDRECHT”  

OPGERICHT 1 APRIL 1932  
GEREGISTREERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NR 40342090  

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO DALURENABONNEMENT 

Naam incassant :   Zwem- en Poloclub Barendrecht  
Adres incassant :   Hamburg 202  
Postcode incassant :  2993 LG Woonplaats  
incassant :    Barendrecht, Nederland  
Incassant ID :   NL30ZZZ403 420 900 000  
Kenmerk machtiging :  contributie zpb 
 

Lidnummer :    …………………………………………………   (in te vullen door ledenadministratie)  

Volledige naam lid :   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres :    ………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode :   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Woonplaats :    ………………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer (IBAN) :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

T.n.v. (naam rekening) :   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaats :    ………………………………… 

Datum :    ………………………………… 

Handtekening :   ………………………………………………………………………………………………………………..  

* Eventuele verhogingen van de contributie voor het dalurenlidmaatschap worden door ZPB minimaal 1 maand van 
te voren gecommuniceerd via de email en zullen van toepassing zijn op deze machtiging voor de automatisch 
incasso.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Zwem- en Poloclub Barendrecht om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht: bedrag contributie in 10 gelijke 
termijnen in de maanden september, oktober, november, december, januari, februari, 
maart, april, mei, juni. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.  
Vraag uw bank naar de voorwaarden.


