Aanmeldingsformulier KWPN-lidmaatschap voor bedrijven - 2018
Een rechtspersoon of vennootschap kan alleen als lid worden toegelaten indien er voor de duur van het
lidmaatschap tevens een lidmaatschap op naam van een van de bestuursleden/vennoten bestaat als
verantwoordelijk persoonslid. Wanneer er reeds een KWPN-persoonslidmaatschap bestaat, s.v.p. hier de
tenaamstelling en het lidmaatschapsnummer vermelden:
Naam: ....................................................... 		

Lidnummer: ..........................................

Wanneer er nog geen KWPN-persoonlidmaatschap bestaat, dient u bij dit formulier tevens een formulier ter
aanmelding van de natuurlijke persoon in te vullen en bij te sluiten.
Bij dit formulier dient tevens een opgave van alle bestuursleden/vennoten overlegd te worden, waarin zij mede
tekenen voor aanmelding van het lidmaatschap.
Tevens dient bij bij deze aanmelding een uittreksel uit het handelsregister te worden overlegd met de heden
geldende statuten. Dit uitreksel mag niet ouder zijn dan een week. Hieruit moet blijken dat de bestuurder/
vennoot op wiens naam een persoonslidmaatschap bestaat c.q. aangemeld wordt bevoegd is de rechtspersoon/
vennootschap te vertegenwoordigen.
Indien de rechtspersoon/vennootschap niet in het handelsregister is ingeschreven, leggen de bestuursleden c.q.
vennoten een document over waaruit blijkt dat en welke rechtspersoon/vennootschap zij vormen. Deze opgave
dient door alle besuursleden c.q. vennoten ondertekend te zijn.
Wij verwijzen u voor nadere uitleg omtrent de voorwaarden ter aanmelding van lidmaatschap rechtspersoon
graag naar onze statuten artikel 4 en het algemeen reglement KWPN artikel 3. Deze zijn te vinden op onze
website www.kwpn.nl/reglementen.
Prijzen en opzegging
Actie geldig t/m 31 december 2018: Word KWPN-lid voor 2019 en krijg de rest van 2018 gratis, u betaalt nu nog
het tarief van 2018: €116,15.
De entreekosten bedragen €11,25. Bij betaling door middel van onderstaande machtiging vervallen deze kosten.
Volgens de statuten loopt het verenigingsjaar van 1 januari t/m 31 december. Opzegging van het lidmaatschap
dient te geschieden vóór 1 december. Na deze datum geldt de opzegging niet voor het komende jaar, maar wordt
doorgeschoven naar het daarop volgende jaar en bent u verplicht de contributie te voldoen.
Formulier a.u.b. volledig invullen. Met de invulling van dit formulier verklaart u bekend en akkoord te zijn met de
statuten en reglementen van het KWPN. Deze zijn te vinden op onze website (www.kwpn.nl/reglementen).
Persoonlijke gegevens

				

Huisnummer:

Naam:
Adres:
Postcode :

Woonplaats:

Tel. nr.:
E-mailadres:
Ja, ik wil e-mails en nieuwsbrieven (2 keer per maand) ontvangen van het KWPN
Facturen per post ontvangen (standaard is dit per e-mail)
Vergeet niet bij te sluiten:
Handtekeningenlijst met opgave bestuursleden/vennoten
Uittreksel uit het handelsregister
eventueel: Aanmeldingsformulier persoonslidmaatschap
Fokrichting
Bij aanmelding van een lidmaatschap houden wij standaard de fokrichting aan van het (de) paard(en) die op
uw naam ingeschreven worden. wanneer u bij een andere fokrichting ingedeeld wenst te worden kunt u dit
hieronder aangeven. Ook wanneer een aanvullende fokrichting gewenst is kunt u dit aangeven, hieraan zijn
dan extra kosten van €17,00 aan verbonden.
Rijpaard

Tuigpaard

Gelders paard

Doorlopende machtiging t.b.v. lidmaatschap KWPN
Ten name van:

Woonplaats:

IBAN:

Adres:

Bovenstaande verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan het KWPN om van zijn/haar bovengenoemde
rekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap KWPN.
Datum:

Handtekening:

