Corridor Chapter
The netherlands
Chapternummer 7487

Pasfoto

Ledenadministratie:
Pieter Roskam
Brederodestraat 13, 5691 XN Son
E-mail: membershipofficer@corridorchapter.nl
Contributie
Corridor Chapter The Netherlands
Boschdijk 415, 5621 JC Eindhoven
Bankrekening/IBAN: NL76 INGB 0005 1152 08
E-mail: secretary@corridorchapter.nl

Secretariaat:
Marcel Hamers
E-mail: secretary@corridorchapter.nl

Full membership
Aanmeldingsformulier Corridor Chapter
(één nieuw lid per aanmeldingsformulier)
Naam + achternaam:
Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Geboortedatum:

Adres:
Postcode + woonplaats:
Telefoon:

Mobiel:

Email:
Lidmaatschapsnummer HOG:

Tevens dien je aan te leveren (indien je geen bezwaar hebt tot publicatie van deze gegevens op de website van het Corridor
Chapter), tot maximaal 1 A4 in digitale vorm een impressie hoe je tot deze ‘Way of Life’ bent gekomen. Natuurlijk mag een foto met
je motor en jezelf niet ontbreken. De tekst en de foto(s) kunnen apart per E-mail (o.v.v. je naam en geboortedatum) of samen met
het aanmeldingsformulier per post verzonden worden. Verzendgegevens vind je linksboven op dit formulier.

Dit lidmaatschap is voor leden die ook lid zijn van de HOG. De contributie bedraagt per kalenderjaar € 27,50. Van het moment van
inschrijven wordt berekend wat u tot het einde van het jaar dient te betalen. Over de hoogte van de eerste contributie en de wijze
van betalen ontvangt u van de ledenadministratie bericht. Om administratieve redenen kunnen geen contante betalingen worden
geaccepteerd.

De aanvraag van het chapterlidmaatschap duurt ongeveer 1 maand. Pas na ontvangst van de bevestiging van het lidmaatschap,
kunnen de voordelen van het lidmaatschap worden genoten. De regelgeving van het Chapter is vastgelegd in het Chapterhandboek.
Dit handboek is op verzoek bij de secretaris in te zien.

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met alle in dit formulier gestelde voorwaarden. Het ingevulde formulier +
bijlage(n) verzenden naar de ledenadministratie.

Handtekening:

Datum:

Deelname aan Chapteractiviteiten gebeurt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor geleden schade.

