
Inschrijfformulier V.V.S. Uranymus 2021

Voorletters:..........................................................................................
Achternaam:........................................................................................
Roepnaam: …………………................................................................
Adres:..................................................................................................
Woonplaats:........................................................................................
Postcode:………………………............................................................
Mobiele telefoon:.................................................................................
Emailadres (blokletters s.v.p.):............................................................
Geboortedatum:...................................................................................
Student nr:...........................................................................................
Studiekeuze: Chemistry / Chemische Technologie / Life Sciences
Doorstrepen wat niet van toepassing is.

Al deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

In geval van nood kan V.V.S. Uranymus contact opnemen met (optioneel):
Naam:..................................................................................................
Adres:..................................................................................................
Postcode:.............................................................................................
Woonplaats:.........................................................................................
Telefoonnummer:.................................................................................

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen (zie achterzijde formulier)
(Indien minderjarig handtekening ouder / verzorger)

DATUM: HANDTEKENING:



Machtigingskaart
Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan

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

Naam en Voorletters:..........................................................................................................
Adres:................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:...................................................................................................

Ondergetekende verleent hierbij een machtiging aan

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

❑ Om van onderstaande (giro-)rekening het jaarlijks vastgestelde contributiebedrag (normaal
gesproken zal dit rond de 30 euro liggen) af te schrijven voor het lidmaatschap bij V.V.S.
Uranymus

❑ Om van onderstaande (giro-)rekening de deelnamekosten voor, door het lid bij ingeschreven,
activiteiten georganiseerd door V.V.S. Uranymus af te schrijven.

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

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

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in bovenstaande tekst is vermeld,
alsook met de onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen.

DATUM: HANDTEKENING:



Voorwaarden en bepalingen introductietijd 2021

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.

a Voor specifieke informatie over het lidmaatschap zie het kopje “Lidmaatschap”, artikelen
5 t/m 8.

2. Elk lid dient zich, naast het naleven van deze bepalingen en de statuten, 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 30 dagen 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 tijdig 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 uw lidmaatschap voor het collegejaar zal worden vastgesteld in de eerste
ALV van dat collegejaar.

HEB JE NOG VRAGEN OVER DE INTRODUCTIEPERIODE OF V.V.S. URANYMUS?

Die beantwoorden we natuurlijk graag. Je kunt ons bereiken op school:
tel.nr: 06-51598298 / 06-29910902

e-mail: vice-voorzitter@uranymus.nl
e-mail : secretaris@uranymus.nl

http://www.uranymus.nl/index.php/vereniging/statuten

