
Inschrijfformulier 
Introductieactiviteiten V.V.S. Uranymus 2018 

Voorletters: ......................   Achternaam: ....................................................................................................  
Roepnaam: .................................................................................................................................................  
Adres: .........................................................................................................................................................  
Postcode: ........................   Woonplaats: ....................................................................................................  
Mobiele telefoon: ........................................................................................................................................  
Emailadres (blokletters s.v.p.): ...................................................................................................................  
Geboortedatum: ..................................  Geslacht: Maat    Shirt maat:..............
Studiekeuze: 

 Ik wil mee op introductiekamp van 23 tot en met 27 augustus 2018
 Ik ga niet mee, maar wil wel lid worden van V.V.S. Uranymus
 Ik wil graag een Uranymus zonnebril in de kleur:
 Ik ben in het bezit van een OV-jaarkaart ( ) vanaf: ..................................................... 
 Ik ga maandag 27-08 vanuit Epe zelfstandig naar huis en heb dus eigen vervoer.
 Ik ga maandag 27-08 vanuit Epe met de bus mee terug naar Utrecht, en heb dus geen eigen vervoer
 Ik ben vegetariër of volg een ander dieet nl.: ......................................................................................  
 Ik heb geestelijke of lichamelijke klachten waar op het kamp rekening mee moet worden gehouden
nl.: ....................................  .......................................................................................................................... 
.........................................  ..........................................................................................................................  
Al deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld 

In geval van nood kan VVS Uranymus contact opnemen met: 
Naam: .........................................................................................................................................................  
Adres: .........................................................................................................................................................  
Postcode: ........................   Woonplaats: ....................................................................................................  
Telefoonnummer: .......................................................................................................................................  
Mobiel: ........................................................................................................................................................  

Ik ga akkoord met de gestelde voorwaarden (zie achterzijde formulier) 
(indien minderjarig handtekening ouder / verzorger) 

DATUM: ...........................   HANDTEKENING: ..........................................................................................  

 __________________________________________________________________ 

Ondergetekende wordt op de hoogte gesteld van de datum waarop de afschrijving bij benadering zal plaatsvinden 

Machtigingskaart 
 __________________________________________________________________ 

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan 

V.V.S. Uranymus
Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht 

 Om van onderstaande (giro-)rekening eenmalig € 100,- af te schrijven voor het introductiekamp
 OF om van onderstaande (giro-)rekening jaarlijks € 30,- af te schrijven voor het lidmaatschap bij

V.V.S. Uranymus

IBAN    [   ][   ].[   ][   ].[   ][   ][   ][   ]. [   ][   ][   ]. [   ][   ][   ][   ].[   ][   ][   ]. 

Naam en Voorletters: ...............................................................................................................  
Adres: ......................................................................................................................................  
Postcode en woonplaats: .........................................................................................................  
 _________________________________________________________________________  
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in bovenstaande tekst is vermeld. 

DATUM: ...........................  HANDTEKENING: ...........................................................................................  

Plak hier 
je pasfoto 



Voorwaarden en bepalingen introductiekamp 2018 
1. Met reiziger wordt bedoeld degene die zich inschrijft, met opdrachtgever wordt bedoeld de ondergetekende

op het inschrijfformulier.
2. De opdrachtgever en reiziger zijn aansprakelijk voor de nakoming van alle plichten voortvloeiend uit de

aanmelding en de reisovereenkomst.
3. De reiziger dient de Nederlandse wetsbepalingen na te leven, hoofdzakelijk de wetsbepalingen betreffende

het alcoholgebruik.
4. De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelneming i.v.m. eventuele overschrijding van het maximum

aantal deelnemers.
5. De gehele reissom dient bij inschrijving voldaan te worden.
6. Annulering door de opdrachtgever of reiziger is in verband met de korte organisatietermijn niet mogelijk.

Restitutie van de reissom of een gedeelte hiervan kan worden verleend indien de reiziger door overmacht niet
kan deelnemen aan de reis. Dit wordt beoordeeld door het bestuur van V.V.S. Uranymus.

7. Bij annulering door V.V.S. Uranymus vindt er volledige restitutie plaats.
8. V.V.S. Uranymus behoudt zich het recht voor om inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te annuleren.
9. De reiziger is verplicht tot naleving van de door V.V.S. Uranymus gestelde regels ter bevordering van de goede

uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor veroorzaakte schade.
10. De reiziger die hinder of overlast veroorzaakt kan door V.V.S. Uranymus van voortzetting van de reis worden

uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
11. Kennelijke fouten en/of vergissingen in het reisprogramma binden V.V.S. Uranymus niet.
12. V.V.S. Uranymus stelt zich niet aansprakelijk voor op welke wijze dan ook ontstane schade.
13. In alle gevallen waarin deze voorwaarden en bepalingen niet voldoen beslist het bestuur van V.V.S. Uranymus

Algemene voorwaarden en bepalingen lidmaatschap V.V.S. Uranymus 

1. Elk lid is aansprakelijk voor de nakoming van alle plichten voortvloeiend uit deze aanmelding en de statuten, de
statuten zijn beschikbaar tot raadpleging op de website www.uranymus.nl/index.php/vereniging/statuten.

2. Elk lid dient zich naast het naleven van deze bepalingen en de statuten zicht te houden aan de Nederlandse
wetsbepalingen.

3. Voor informatie over het gebruik en de verwerking van de opgegeven gegevens is de privacy statement op de
website te raadplegen op www.uranymus.nl/privacy

Machtigen, betalen per incasso 
Om de transactiekosten zo laag mogelijk te houden heeft V.V.S. Uranymus een financieel programma waarmee zij 
automatische afschrijvingen kan doen. Dit is zeker de helft goedkoper dan het normale geldverkeer. Op deze manier 
kan een groter gedeelte van het geld besteed worden aan de activiteiten. 

Alles op een rijtje: 
- Machtigen is gemakkelijk: je vergeet nooit te betalen.
- Je bespaart ons en jezelf de rompslomp van het verwerken of betalen van steeds terugkerende betalingen.
- Je kunt afgeschreven bedragen binnen 8 weken terug laten boeken.
- Het lidmaatschap bij V.V.S. Uranymus zal na het eerste jaar automatisch doorlopen.
- Uitschrijving bij de hogeschool betekent niet dat u ook wordt uitgeschreven bij V.V.S. Uranymus, u moet zelf
uw lidmaatschap stopzetten.
- Uitschrijving bij V.V.S. Uranymus is alleen mogelijk door middel van:

• schriftelijke opzegging
• Overlijden

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft. Noteer je 
bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode en woonplaats en vergeet vooral de datum en je 
handtekening niet. Stuur het dan naar V.V.S. Uranymus. 

Het te betalen bedrag voor het introductiekamp 2018 is €100,- 
Het te betalen bedrag voor lidmaatschap per schooljaar 2018-2019 bedraagt € 30,-.  
__________________________________________________________________________________  

HEB JE NOG VRAGEN OVER V.V.S. URANYMUS? 
Die beantwoorden we natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken op school: 

tel.nr: 088-4818794 / 06-83131988 
e-mail: voorzitter@uranymus.nl

e-mail : secretaris-intern@uranymus.nl
website : www.uranymus.nl 
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Doorlopende machtiging SEPA
Naam 

Adres 

 Vereniging voor Studenten Uranymus 

Heidelberglaan 7 

Postcode 3584CS   Plaats   Utrecht  Land  Nederland 

Incassant ID 

Kenmerk machtiging 

Reden betaling 

NL94ZZZ405068620000  

   (dit veld wordt door Uranymus ingevuld) 

Contributie en activiteiten V.V.S. Uranymus 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Vereniging voor Studenten Uranymus  

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend 

een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

Vereniging voor Studenten Uranymus            . 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam  

Adres  

Postcode   Plaats    Land 

IBAN 

BIC*
 

Plaats en datum   Handtekening 

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN.

Deelnemen en betalen voor activiteiten bij V.V.S. Uranymus

V.V.S. Uranymus organiseerd gedurende het gehele collegejaar diverse activiteiten. Voor de meeste van deze 
activiteiten vragen wij een (voor leden gereduceerde) bijdrage. Zodra je je inschrijft voor een activiteit moet je de 
deelnamekosten betalen om je inschrijving af te ronden. Onderstaande machtigingskaart is bedoeld om het je zo 
makkelijk en goedkoop mogelijk te maken om je in te schrijven bij activiteiten van V.V.S. Uranymus. Als je 
onderstaande machtigingskaart invuld, geef je V.V.S. Uranymus toestemming om wanneer je je inschrijft voor een 
activiteit de deelnamekosten van je rekening af te schrijven. Dit word dan na afloop van de activiteit van je 
bankrekening afgeboekt.
Machtigen is gemakkelijk: je vergeet nooit te betalen. Je bespaart ons en jezelf de rompslomp van het verwerken of 
betalen van steeds terugkerende betalingen.

Onderstaande machtigingskaart is geldig voor alle financiele transacties die je met de vereniging aangaat, namelijk: 
o Contributie

o Als je je inschrijft voor een activiteit ervoor kiest de bijdrage die voor die activiteit staat via
automatische incasso te voldoen (je kan er ook per activiteit voor kiezen dit via iDeal te betalen)

      Je kunt afgeschreven bedragen binnen 8 weken terug laten boeken door je bank. 

      Het lidmaatschap bij V.V.S. Uranymus zal na het eerste jaar automatisch doorlopen. 
Uitschrijving bij de hogeschool betekent niet dat je ook wordt uitgeschreven bij V.V.S. Uranymus, je moet zelf je 

lidmaatschap stopzetten. 

Door je lidmaatschap stop te zetten, vervalt ook automatisch je doorlopende machtiging.       

Uitschrijving bij V.V.S. Uranymus is alleen mogelijk door middel van: 
o Schriftelijke opzegging

o Overlijden

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als je daar zelf toestemming voor geeft. Noteer je IBAN, naam, adres, 
postcode en woonplaats en vergeet vooral de datum en je handtekening niet. Scan hem in en stuur hem naar ons op via 

e-mail naar secretaris-intern@uranymus.nl, of doe hem in een gefrankeerde envelop en stuur hem naar:
V.V.S. Uranymus
Heidelberglaan 7
3584CS Utrecht
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