
Zie ommezijde formulier 

 
 
 
Inschrijfformulier Vervoersvereniging Heerhugowaard 
 

 De heer   Mevrouw 

 Naam:                                                                 Initialen: 

Geboortedatum:  

Adres:  

Postcode/ 
woonplaats:  

Telefoon:  Mobiel: 
 

Email:  

Type vervoer  Lijndienst  
 Deur tot Deurvervoer  

 
 Begeleiding 
 

Datum inschrijving  
 

De jaarlijkse contributie bedraagt  € 12,50 per volwassene en  € 5,00 per kind (4 tot 12 jaar) 

 

Betalingsmethodes (kruis aan hoe u wilt betalen): 

 Ik geef de Vervoersvereniging Heerhugowaard een doorlopende machtiging om jaarlijks de 
contributie te incasseren (vul ook bijgevoegd Sepa-machtigingsformulier in). 

 Ik maak de contributie binnen een week na mijn aanmelding zelf over naar de 
Vervoersvereniging Heerhugowaard, IBAN NL59RABO0122527356, onder vermelding van mijn 
naam. 

 Ik betaal contant en kom het geld langs brengen op het kantoor van de 
Vervoersvereniging: Middenwaard 127, Heerhugowaard   
(open ma t/m vrij van 9.00 -17.00 u). 
 

In het kader van het privacy beleid worden uw gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden dan de 
doeleinden waarvoor ze bestemd zijn. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u Vervoersvereniging 
Heerhugowaard toestemming om uw gegevens te beheren.  
 

Datum:   ____-____- ______         Handtekening:     _________________________________ 

In te vullen door administratie: 
Lidnr.: ____________________ 
Pas verstuurd/meegegeven:                        ja/nee 

Wijze van betaling:  Incasso/Bank/Kas/Pin 

Datum kasbetaling:            ____-____- 20____ 

 



Zie ommezijde formulier 

Let op: 
 De opzegtermijn is minimaal één maand vóór uw nieuwe lidmaatschapsjaar ingaat 

(bijvoorbeeld: u wordt 16 oktober 2015 lid; dan moet u vóór 15 september 2016 opzeggen). 
U krijgt geen contributie terug van een resterende lidmaatschapsjaar. 

Gelieve alle formulieren volledig ingevuld en ondertekend in een gesloten envelop met voldoende 
postzegel(s) op te sturen naar: 
 
Vervoersvereniging Heerhugowaard 
T.a.v. Ledenadministratie HugoHopper 
Middenwaard 127 
1703 SC Heerhugowaard 
 
 
U kunt  ook alle formulieren inleveren op of in de bus stoppen van het kantoor van de 
Vervoersvereniging: 
Middenwaard 127 
1703 SC  Heerhugowaard 
Telefoon: 072-7370217 

Na ontvangst van uw betaling wordt het lidmaatschapspasje z.s.m. opgestuurd naar het door u 
opgegeven adres. 

 

Wij verzoeken u de volgende vraag voor ons te beantwoorden: 
Hoe heeft u van de HugoHopper gehoord? 
 Via kennissen 
 Uit de krant 
 Van internet 
 Via informatiebijeenkomst/markt 
 Anders: 
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