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REGISTRATIEFORMULIER SAZ - ONTSPANNINGSACTIVITEITEN  

o Breicafé Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Breicafé/Hobbycafé Zevenhuizen* 
o Klaverjassen Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Spellen Nieuwerkerk aan den IJssel * 
o Fotograferen 
o Anders, …………………………….* 

(SAZ-leden krijgen een korting op de deelnemersbijdrage) 

 
Aanhef O de heer              O mevrouw 

Voorletter(s):  
Roepnaam:   

Tussenvoegsel:  
Achternaam:  

SAZ-lid: O nee                      O ja, lidnummer:  

Geboortedatum:  
Adres + huisnummer:  

Postcode+ woonplaats:  
Telefoon/Mobielnummer:  

Emailadres:  
Ondergetekende meldt zich aan voor de bovengenoemde SAZ-activiteit(-en)  
(*aankruisen wat van toepassing is) en gaat akkoord met de bijgevoegde voorwaarden en condi-
ties. 
 
Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie van- en infor-

matievoorziening binnen Senioren Actief Zuidplas en worden niet ter beschikking gesteld aan 

derden, geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

zoals geldend per 25 mei 2018. 

 
Datum:     Handtekening: 
 
 
 
 
Stuur uw aanmelding op per e-mail aan teamontspanning@sazuidplas.nl 
of opsturen naar: SAZ, Mezendaal 254, 2914 EE Nieuwerkerk aan den IJssel. 

  

 Ledenadministratie: acc. …………………………..  Teamcoördinator Ontspanning: acc. ……….…………… 
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Voorwaarden en condities SAZ-Ontspanningsactiviteiten 
 
Bij deelname aan één van de ontspanningsactiviteiten van de Vereniging Senioren Actief Zuidplas 
(SAZ) gelden de volgende algemene voorwaarden en condities: 
 
De deelnemersbijdrage is een vast bedrag, welke per activiteit wordt vastgesteld.  
De deelnemersbijdrage wordt aan de coördinator van de betreffende activiteit   
betaald. 
Van deze deelnemersbijdrage wordt een extra traktatie zoals kerstgeschenk, paasgeschenk etc. 
betaald. Ook wordt een bijdrage hiervan betaald aan de vereniging ter dekking van de algemene 
kosten. 
 
SAZ-leden krijgen een per activiteit vastgestelde korting op de deelnemersbijdrage. 
 
Deelnemer gaat voor onbepaalde tijd deelnemen aan één of meerdere SAZ-Ontspanningsactivi-
teiten. 
 
U krijgt een bevestiging van deelname. 
 
Als een deelnemer in een aaneengesloten periode langer dan 4 weken niet aanwezig denkt te 
kunnen zijn door b.v. operatie o.i.d., dan meldt hij/zij dit bij de coördinator. Uw deelnemersbij-
drage wordt dan stopgezet.  
Als een deelnemer niet langer aan de activiteit deelneemt meldt hij/zij dit bij de coördinator van 
de betreffende activiteit. 
 
SAZ is niet aansprakelijk voor eventueel nadelige gevolgen bij deelname aan een activiteit. 

Bij wijziging van deze voorwaarden kan de deelnemer met onmiddellijke ingang de deelname op-

zeggen. Deze wijziging zal tijdig aan de deelnemers kenbaar worden gemaakt.  
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