
 Voorvoegsel

 Geslacht  Titel

 Geboorteplaats

Huisnummer

 Woonplaats

 Mobiel nummer

 ballonvaren piloot nee ja

nee ja

nee ja  lidnummer:

plaats * handtekening * banknaam

Indien u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen de wettelijk termijn na afschrijven terugvorderen.

alsmede met de algemene voorwaarden en overige regelingen voor zover van toepassing.

Inschrijfformulier voor leden KNVvL
Niet volledig, incorrect of onleesbaar ingevulde formulieren worden geretourneerd

s.v.p. invullen in blokletters met blauwe of zwarte inkt. Vergeet niet het formulier te ondertekenen

KNVvL Ledenadministratie e-mail: leden@knvvl.nl
Houttuinlaan 16A telefoon: 0348 - 437060

 Nationaliteit

3447 GM  Woerden fax: 0348 - 437069

Persoonlijke gegevens:
 Achternaam

 Adres

 Postcode

 Telefoon

 Voorletters

 Roepnaam

 Geboortedatum

 E-mail adres

Gegevens lidmaatschap:
Ik wil graag ingedeeld worden bij de volgende afdeling(en):

vliegend niet vliegend

algemene luchtvaart 

 gemotoriseerd vliegen luchtvaartkennis 

 historische luchtvaart luchtvaartwetenschappen 

 modelvliegsport

 parachutespringen FAI sportlicentie

 schermvliegen

 zeilvliegen An FAI sporting license can only be given to

 zweefvliegen Dutch citizens or holders of a valid equivalent

 ik ben al lid van de KNVvL

Gegevens club:
Clubnaam

Als u géén lid bent van een club vult u 'NVT' in.

Voor modelvliegsport geldt collectief lidmaatschap als de club bij de KNVvL aangesloten is. Informeer hierover bij de secretaris

van uw club. Bij collectief lidmaatschap hoeft u dit formulier niet in te sturen. 

Ingang lidmaatschap:

Met het invullen van onderstaande gegevens en het plaatsen van uw handtekening gaat u het lidmaatschap aan bij de KNVvL en

kunt u KNVvL machtingen tot automatische incasso. Automatische incasso geeft u gemak en zekerheid. De verlenging van uw

lidmaatschap en de daaraan gekoppelde diensten en services zoals verzekering(en), bladen, toegang tot uw webportal,

kortingen, etc. vinden dan voortaan automatisch plaats.

Indien u geen gebruik wenst te maken van automatische incasso hoeft u bank en rekeningnummer niet in te vullen.

datum * rekeningnummer

* Invullen van datum, plaats en handtekening is verplicht omdat anders de aanmelding als lid niet plaats kan vinden. 

Met het plaatsen van uw handtekening verklaart u zich akkoord met de Statuten & Huishoudelijk Reglement van de KNVvL, 
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* ballooning
* motorised flying
* historical aviation
* aeromodelling
* parachuting
* paragliding
* hanggliding
* gliding

*

*

*

*

*

*

*

*

Toelichting:
De contributiebedragen voor het Algemeen Secretariaat KNVvL verschillen per luchtsportafdeling

De contributiebedragen verschillen per luchtsportafdeling en per tijdvak (heel jaar / half jaar: na 1 juli)

Een junior lidmaatschap is mogelijk tot en met het jaar waarin het lid de leeftijd van 18 jaar bereikt

De contributiebedragen zijn te vinden op www.knvvl.nl/leden/contributie 

Een FAI sportlicentie is een officiële aanmelding van uw lidmaatschap bij de Fédération Aéronautique Internationale

waaraan, afhankelijk van uw afdeling kosten verbonden zijn

Een FAI sportlicentie wordt alleen verstrekt aan Nederlanders en mensen in het bezit van een verblijfsvergunning

Een FAI sportlicentie geeft u het recht de KNVvL te vertegenwoordigen bij wedstrijden en recordpogingen

De FAI sportlicentie wordt pas geldig na het plaatsen van uw handtekening (FAI SC-GS 8.1.4. - 8.1.7.)

De voor u van toepassing zijnde condities zijn gebaseerd op de Statuten & Huishoudelijk Reglement van de KNVvL

U krijgt automatisch de electronische nieuwsbrief toegezonden. Indien u hier geen prijs op stelt kunt u zich via de link in de

nieuwsbrief hiervoor afmelden

Uw gegevens worden behandeld volgens de Wet Persoonsregistratie en de richtlijnen van het CBP

De KNVvL kan uw gegevens verstrekken aan derden voor luchtvaartgerelateerde zaken

Indien u dit niet wenst kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken

Opzegging van uw lidmaatschap dient vóór 1 december van het kalenderjaar schriftelijk als volgt te geschieden:

codes IND: bij KNVvL ledenadministratie  CLB: bij clubsecretariaat  ASP: opzegging onnodig, vervalt automatisch

Opzegging kan door middel van brief of email voorzien van uw naam en lidnummer KNVvL (bewaar een kopie)

De opzegging wordt bevestigd. Indien u binnen 10 werkdagen geen bevestiging ontvangt dient u contact op te nemen met

de KNVvL ledenadministratie

De machtiging automatische incasso geldt alleen bij de ledenadministratie KNVvL tot schriftelijke wederopzegging

Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch beëindigd

Het origineel van dit formulier dient per direct verzonden te worden aan de KNVvL ledenadministratie

brief: postadres, fax: +31-348-437069, email: leden@knvvl.nl (volledige en leesbare scan van het formulier)

Na ontvangst van dit formulier alsmede het verschuldigde contributiebedrag zal binnen een maand het bewijs van

lidmaatschap van de KNVvL voor het desbetreffende jaar worden opgestuurd

English  KNVvL / RNAA: Royal Netherlands Aeronautical Association

Gegevens lidmaatschap: membership data

ballonvaren

gemotoriseerd vliegen

historische luchtvaart

modelvliegsport

parachutespringen

schermvliegen

zeilvliegen

zweefvliegen

FAI sporting license: this license can only be given to Dutch citizens or holders of a Dutch residence permit

According to FAI statutes and General Section, no FAI sporting license is necessary for regular airsport activities

An FAI sporting license is only required for competitions and records

Automatic payment gives you the benefits of RNAA membership: third party liability insurance, magazine, etc.

Automatic payment can only be arranged through a Dutch bank account in the Netherlands

Membership can only be terminated by letter (post or fax) or email to leden@knvvl.nl with full name and KNVvL / RNAA

membership number, to be sent before december 1st

2) by e-mail: leden@knvvl.nl (full and readable scan of this form, please check before sending)

Full Dutch bank details (name & number) + signature must be filled in order to process automatic payment

You must send the original of this form to KNVvL membership administration on the day of signing

1) by post: postal address: Houttuinlaan 16A, 3447 GM, Woerden, The Netherlands

3) by fax: +31-348-437069

After receiving the original form plus the full financial amount as required per membership status the membership card of

RNAA for the relevant year will be sent to your postal address


