
Lidmaatschapsformulier studievereniging IDent   
 

 

 

 

 

 

NAAM (Voor en achter)      VOORLETTERS     

GEBOORTEDATUM      TELEFOONNUMMER    

E-MAIL        OPLEIDING     

STUDENTNUMMER      DATUM START OPLEIDING   

LID VIA STUDYSTORE JA  NEE  

 

Doorlopende incasso machtiging   
 

IBAN NUMMER        

Ook als je hebt betaald via de Studieboekencentrale, vul dan a.u.b. je IBAN-nummer in. Dit is voor 

toekomstige activiteiten.    

Ondergetekende verklaart hierbij dat sv. IDent doorlopend gemachtigd is om de jaarlijkse contributie 

van € 15,00 te incasseren en om eventuele kosten voor activiteiten te incasseren. Ook gaat 

ondergetekende akkoord met de algemene voorwaarden.    

 

DATUM EN PLAATS       

 

HANDTEKENING VOOR AKKOORD       

 

 

 

 

Mails van sv. IDent kunnen in de spam belanden. Daarom raden we je aan om de e-mailadressen van 

sv. IDent toe te voegen aan de lijst Veilige afzenders en geadresseerden.  



Voorwaarden van het studievereniging IDent lidmaatschap   

4 juni 2018 

   

Aanmelden   

Bij aanmelding ben je verplicht eenmalig lidmaatschap te betalen. Je bent dan tenminste 1 studiejaar 

lid bij studievereniging IDent.   

   

Tarieven   

Bij opgave gaat de student akkoord met de jaarlijkse contributie van € 15,00 die automatisch wordt 

afgeschreven door studievereniging IDent. Mocht de aanmelding na kwartiel 2 plaatsvinden, dan 

wordt er een contributie van € 7,50 afgeschreven voor de rest van dat studiejaar door 

studievereniging IDent.   

   

Afmelden   

Bij opgave gaat de student ermee akkoord dat hij/zij lid blijft tot schriftelijke wederopzegging via e-

mail door de persoon in kwestie. Opzeggingen voor het volgende studiejaar moeten uiterlijk voor 1 

september van het volgende studiejaar binnen zijn bij studievereniging IDent.   

   

Verlenging   

Wanneer studievereniging IDent geen opzegging ontvangt voor 1 september, dan zal het 

lidmaatschap automatisch verlengd worden met nog een jaar. Leden die zich na deze datum 

afmelden, hebben geen recht op de terugbetaling van de contributie.   

   

Afgestudeerden   

Je bent lid tot wederopzegging en ook afgestudeerden kunnen lid blijven van studievereniging IDent. 

Afgestudeerde leden worden niet automatisch uitgeschreven.    

   

Uitzonderingen   

De voorwaarden kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden door studievereniging IDent.   

Studievereniging IDent is verplicht om iedere ingeschrevene op de hoogte te stellen van de wijziging.   

   

Voorwaarden doorlopende incasso   

Indien je het oneens bent met het geïncasseerde bedrag dan behoud je het recht om binnen 30 

dagen beroep te doen bij de penningmeester onder opgave van redenen. Doorlopende incasso wordt 

automatisch beëindigd bij opzegging lidmaatschap.    

   

Huishoudelijk Reglement   

Elk lid dient zicht te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze kunnen 

opgevraagd worden bij het bestuur.   

 

Privacy 

Studievereniging IDent houdt zich aan de algemene vordering gegevensbescherming. Bij inschrijving 

gaat het lid akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Het lid heeft ten alle 

tijden recht op inzage van deze persoonsgegevens. Verdere informatie over de verwerking van de 

persoonsgegevens zijn te vinden in de privacy policy van de vereniging. 
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