
Inschrijfformulier www.haarlemse-reddingsbrigade.nl 

Personalia: 
Achternaam/Voorletters : 
Roepnaam : 
Geslacht : 
Geboortedatum : 
Geboorte plaats : 
Adres : 
Postcode/plaats : 
Mobiele nummer : 
Noodnummer : 
Email adres : 

Medische gegevens: 
Invullen als hier rekening mee dient te worden gehouden. 
⃝ Medicijngebruik :  
⃝ Overige aandachtspunten : 

Relevante diploma’s 
⃝ EHBO nummer: Vervaldatum: Verbandleer JA/Nee 
⃝ Zwemdiploma’s : 
⃝ Vaardiploma’s : 
⃝ Rijbewijs : 

Aanmelding voor:  Betaling per: 
⃝ ABC-Zwemmen  ⃝ Seizoen 
⃝ Reddingszwemmen ⃝ kwartaal* 
⃝ HRB-lid 

Contributie: 
In te vullen door de Haarlemse reddings Brigade. 

Tarieven: Per seizoen Per kwartaal Per maand 

HRB-lidmaatschap */** 55,00 n.v.t. 5,50 
Lesgeld zwem ABC** 225,00 56,25 22,50 
Reddingszwemmen** 190,00 47,50 19,00 
Administratiekosten** n.v.t. 5,00 n.v.t.
Eenmalige kosten 
Inschrijfgeld* 6,50  

Handtekening 
⃝ Lid/ouder/voogd verklaart akkoord te gaan met onze huisregels en statuten. 
⃝ Indien van toepassing zal de HRB een VOG aanvragen. 

Haarlem: Handtekening lid: Handtekening ouder: 
(Indien minderjarig) 

* Contributie wordt altijd gelijk tot het eind van het seizoen gefactureerd
**  Prijzen zijn geldig t/m juli 2024 en alleen bij automatische incasso

http://www.haarlemse-reddingsbrigade.nl/


Machtiging doorlopende SEPA Incasso Algemeen: 
Naam incassant 
Adres incassant 
Postcode/ plaats incassant 
Land incassant 
Incassant-id 
Kenmerk machtiging 

: Haarlemse Reddings Brigade 
: Mooie Nelpad 1 
: 2031 AK Haarlem 
: Nederland 
: NL56ZZZ405950140000 
: <inschrijfdatum + lidnummer>: Contributie en zwemgeld 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
Haarlemse Reddings Brigade om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Haarlemse Reddings Brigade. 

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. 

Gegevens rekeninghouder: 
Tenaamstelling rekening  : 

Adres : 

Postcode /plaats : 

Land : 

IBAN-rekeningnummer  : 

Handtekening: 
Haarlem:  Handtekening: 

Verwerking (Persoons)gegevens 
Voor informatie over het verwerken van uw gegevens verwijzen wij u door naar onze 
Privacyverklaring, Statuten en Reglementen. Deze vindt u op www.haarlemse-reddingsbrigade.nl 
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