VERZEKERINGSSTROOK DAGVERGUNNING
Gelieve dit strookje in DRUKLETTERS ingevuld af te geven aan de inschrijvingen.
Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………….. Geslacht:………………

Waarom geen lid worden van Cycling Vlaanderen?

Straat: ……………………………………………………………………………………………….. Nr.: ………………….….

Geniet van onderstaande voordelen:
 Fietsverzekering 24/7
 Fietsbijstand bij materiaalpech
 Cycling Vlaanderen magazine 4x/jaar in de bus
 Korting op tochten van Cycling Vlaanderen
 Terugbetaling door jouw ziekenfonds
 Andere voordelen…

Postcode: ……………..………… Plaats: ………………………………………....………………………………………..
E-mailadres:………………………………………………………….………@...................................................

O VTT

Afstand:……………………………

O Cyclo

Afstand:……………………………

Handtekening

OPGELET: Deelnemen met een dagvergunning kan maximaal tot de leeftijd van 75 jaar.

O

Vul online het inschrijvingsformulier in:
http://recreatie.cycling.vlaanderen

Aanvinken indien u op de hoogte wenst gehouden te worden van de activiteiten van Cycling Vlaanderen.

“Ik geef hiermee uitdrukkelijk toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor realisatie van het doel van de federatie dit zowel op sportief,
informatief als marketinggebied. Deze gegevens worden door Cycling Vlaanderen bewaard en niet meegedeeld aan derden tenzij dit door het decreet gevraagd wordt. Ik
geef toestemming tot kosteloos gebruik van afbeeldingen die ik deel met de federatie. Ik heb het recht om de informatie in te kijken en waar nodig te verbeteren. Ik heb het
recht om me te verzetten tegen het gebruik voor marketingdoeleinden.”
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