AANVRAAG COMPETITIEVE LICENTIE 2017

Naam + domicilieadres:
N° Licentie (indien gekend)
Jozef Hebbelynckstraat 2 – 9820 Merelbeke
Ondernemingsnummer 0465.222.391
T. 09/245.70.11 – F. 09/245.70.12
info@vlp.be - www.vlp.be

BELANGRIJK!

Bij eerste aanvraag:
1.Bezorg dit document aan het VLP-secretariaat via post, mail
(sara@vlp.be) of fax!
Gelieve uw licentie pas te betalen na ontvangst van uw factuur!
Spoedprocedure = factuur onmiddellijk ontvangen =
dubbel tarief!
2.Indien u vorig jaar in het bezit was van een competitieve
licentie dient u uw licentie te hernieuwen via www.equibel.be.
Registreer eerst uw clublidmaatschap via uw VLP-club 2017!

Domicilieadres = correspondentieadres
ja / neen

Correspondentieadres:

Algemene gegevens:
* Gelieve alles correct in te vullen voor een vlotte facturatie!
Geboortedatum

Leeftijdscategorie

Geslacht

M/V

Nationaliteit

SCHOL - JUN - YR - SEN - VET
-

Rijksregisternummer

Rekeningnummer

-

BIC code

Brevet: BEKW - A - B - A(mennen) - B(mennen) –A(western) – B(western) -Ini – Inst -TR B – TR A
Voor een competitieve licentie is het vereiste brevet verplicht! Meer info: http://www.vlp.be/Brevettenwerking/
Kopie brevet bijvoegen, indien niet in ons bezit!
Sportbeoefenaar met arbeidsovereenkomst (betaalde sportbeoefenaar) Ja - Nee

Facturatiegegevens licentie
Invullen indien ≠ algemene gegevens
Naam + adres:

Competitieve Licentie 2017
Type licentie
Uitbreiding
Verzekering

IBAN:
Type: Natuurlijk persoon* / Juridisch**
Rijksregisternummer*:

-

-

BTW- of ondernemingsnummer**:

Bij elke VLP-licentie is een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen inbegrepen
(C)!
Raadpleeg ons aanbod aan
verzekeringsuitbreidingen op
www.vlp.be/verzekeringen

Rechtsvorm:

Stempel VLP-club + clubnummer:

I / L / P / R

BIC:

Provinciale groepering:

Handtekening (Ouders of voogd indien minderjarig):

H.G.V.B.B. / W.V.U.R.
H.R.O.V. / V.O.R.
K.R.
OPGELET! Indien VLP uw persoonlijke gegevens niet bekend mag maken aan haar leden, haar partners, haar subsidiërende overheden/organisaties en
organisaties waarvan VLP partner is, kan u dat aanduiden via ‘Mijn profiel’ (www.equibel.be - login).
Door het ondertekenen van dit formulier verklaar ik mij akkoord met de statuten, reglementen en de werking van de VLP.
Reglementen VLP, VLP-polissen & lijst VLP-clubs ter inzage op www.vlp.be

