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AANMELDINGSFORMULIER NEDERLANDSE CARAVAN CLUB 2022  
 

Naam- adres- en woonplaatsgegevens 

Naam en voorletters  : ______________________________________m/v 

Geboortedatum  : ______________________________________              

Naam en voorletters partner      :_______________________________________m/v            

Geboortedatum partner  : ______________________________________  

Straat  : ______________________________________ 

Postcode/woonplaats  : ______________________________________                

Telefoon  : ______________________________________    

Mobielnummer  : ______________________________________    

E-mailadres  : ______________________________________    

Gegevens kampeermiddel 

Kenteken trekkend voertuig  : ______________________________________                

Kenteken kampeermiddel  : ______________________________________                

Merk  : ______________________________________               

model/typenummer  : ______________________________________               

Bouwjaar  : ______________________________________    

Totale lengte  : ______________________________________mtr 

Breedte  : ______________________________________mtr  

Gewicht  : ______________________________________                 

Aangebracht door  : Lidnummer (*) __________________________ 
(*) Zonder lidnummer krijgt de aanbrenger geen ledenwerfdriehoekje, functionarissen zijn uitgesloten van deelname.  
 

Met ondertekening van dit formulier geeft u de Nederlandse Caravan Club toestemming om uw gegevens te beheren.  
Uw persoonlijke gegevens worden door de vereniging uitsluitend voor verenigings-gerelateerde activiteiten gebruikt. 
Foto’s/filmpjes van leden, bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten kunnen worden gepubliceerd in of op diverse 
media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent. 
 
Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat u in het bezit bent van uw aanmeldingspakket (elektra meter en ledenpas). 
 
U krijgt een KWH meter in bruikleen. Bij beëindiging van het lidmaatschap bent u verplicht de elektrameter via pakketpost 
te retourneren naar: Postbus 8177, 6710 AD te EDE. Met uw verzendbewijs kunt u zien wanneer het pakket is 
aangekomen, dit is tevens uw inleverbewijs, daarom krijgt u van ons geen ontvangstbevestiging. Dus bewaar uw 
verzendbewijs goed. Persoonlijk inleveren op het hoofdkantoor te EDE kan ook, wij adviseren u hiervoor een afspraak te 
maken. U dient de meter voor 31 december van het jaar waarin u opzegt te retourneren. Indien de meter niet tijdig is 
ingeleverd, ontstaat er een vordering van € 50,-, waarvoor wij u dan ook een factuur toesturen. 

 
Om het toeristisch kamperen te bevorderen, kunt u na 12 maanden aaneengesloten lidmaatschap een abonnement 
aanvragen, met uitzondering van een Zwerfabonnement en een Stallingsabonnement, deze mag u direct afsluiten.  
(de datum van ontvangst van uw aanmeldingsformulier op het hoofdkantoor is hierbij bepalend) 

 
ONDERTEKENING ZIE VOLGENDE PAGINA 

Zonder ondertekening (pagina 2) wordt uw aanvraag niet behandeling genomen.  
Aanmeldingsformulier voor 1 december 2022 insturen naar: Postbus 8177 6710 AD Ede.  
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Doorlopende machtiging SEPA 

Naam      
 
: Nederlandse Caravan Club    

Adres      : Postbus 8177     
 
Postcode : 6710 AD  Woonplaats:   EDE  

Land         : Nederland  Incassant IDNL25ZZZ404087390000 

    
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Nederlandse Caravan Club 
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 de Nederlandse Caravan Club. 
 
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. 
 

Uw unieke machtigingsnummer is uw lidmaatschapnummer A+C 

 
Naam:   _____________________________  
 
Adres:   _____________________________ 
 
Postcode:  _______________________ Woonplaats:________________________ 
 
Land:   _____________________________ 
 
IBAN:   _____________________________ 
 
BIC :   _____________________________ 
 
Plaats en datum _______________ __ __ ____ Handtekening:________________ 
 


