
Inschrijfformulier Wheels 
Brabants Mobiel Museum Historisch Militair Materieel 

 
 

 
 

Ondergetekende wenst lid te worden van de vereniging Wheels 
 

Naam: ________________________________________ 

 
Adres: ________________________________________ 

 

Postcode: ________ Woonplaats:____________________ 
 

Telefoonnummer: ___________________________________ 

 

E-Mail adres: ___________________________________ 
 

Geboortedatum: ___________________________________ 

 
En geeft aan dat hij/zij in het bezit is (niet verplicht) van de volgende militaire voertuigen: 

Merk Type Bouwjaar Kenteken 

    

    

    

 

Naam gezinslid*: 

 

*  Indien men kiest voor gezinslidmaatschap.  (i.v.m. lidmaatschapsvoordeel bij evenementen) 
 

U heeft belangstelling voor: 

Deelname static shows / tentoonstellingen Ja  /  Nee 

Deelname toeristische rondritten Ja  /  Nee 

Deelname aan historische of herdenkingsritten Ja  /  Nee 

Ritten met daarin terreinrijden Ja  /  Nee 

Evenementen / weekends Ja  /  Nee 

Ruilbeurzen Ja  /  Nee 

Re-enactment / gepaste kleding Ja  /  Nee 

Musea / excursies Ja  /  Nee 

Helpen bij clubactiviteiten van Wheels Ja  /  Nee 

 
Ondergetekende wil ook graag het Cubblad in PDF ontvangen     Ja  /  Nee 

 

 
Datum:     Handtekening: 

 

 
 

 
In het kader van de Wet op de privacy zullen deze gegevens alleen binnen de vereniging Wheels 
gebruikt worden en niet ter beschikking gesteld worden aan derden. 

 



MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO WHEELS 

 Brabants Mobiel Museum Historisch Militair Materieel 
 

 

 
 

 
Hierbij verleen ik tot wederopzegging een machtiging tot automatische incasso aan: 

 

Brabants Mobiel Museum voor Historisch Militair Materieel Wheels 
p/a Kapeleind 2 5482 EE Schijndel 

Banknummer  NL56INGB0000648136 

 

Het bedrag van de afschrijving is:  (kruis a.u.b. aan wat u wenst, bij geen keuze 
wordt  € 42,50 geïncasseerd) 

O € 30,00 bij enkelvoudig lidmaatschap 

O € 35,00 bij een gezinslidmaatschap 

O € 12,50 inschrijfgeld nieuw lid (éénmalig te voldoen) 

 
De reden van de afschrijving is: jaarlijkse contributie club Wheels 

 

Voorwaarden: 
1. Indien ik het niet eens ben met de afschrijving kan ik binnen 30 dagen 

mijn bank opdracht geven het bedrag terug te boeken. 

2. De incassomachtiging kan door mij altijd worden ingetrokken door 

schriftelijke opzegging bij de penningmeester.  
3. De opzegging kan niet met terugwerkende kracht gebeuren.  

 

Ik verklaar mij bekend en akkoord met deze voorwaarden. 
 

Naam:  _______________________________________ 

 

Naam gezinslid: _______________________________________ 
 

Adres:  _______________________________________ 

 
Postcode: ________ Woonplaats:   _______________________ 

 

Bankrekeningnummer:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Datum van ondertekening: _____________________________ 

 

 
Handtekening van de rekeninghouder: ___________________ 

 

Beide formulieren volledig invullen, ondertekenen, in scannen in PDF formaat en 
mailen naar, secretariaat@clubwheels.nl 

Of: 

Voldoende gefrankeerd opsturen aan: 
Ledenadministratie Wheels 

p/a Kapeleind 2 

5482 EE Schijndel  

mailto:secretariaat@clubwheels.nl

