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Inschrijfformulier Alumni lid S.V. Linkit 2019-2020
Inschrijfformulier lidmaatschap als alumni lid
Dit inschrijfformulier is voor het alumni lidmaatschap van studievereniging Linkit, de
studievereniging voor de opleidingen Industrieel Product Ontwerpen & Human Technology, vanaf
het collegejaar 2019-2020. Wanneer je gedurende inschrijving voor alumni lid nog regulier lid
bent, wordt dat lidmaatschap automatisch opgezegd. Alleen volledig ingevulde formulieren
worden geaccepteerd. Het formulier kun je getekend inleveren bij het Linkit kantoor (TN/D1.61).
Naam
Ben je nu (nog) regulier
lid bij S.V. Linkit?
Studentnummer
Postcode
Adres / Huisnummer
Woonplaats
E-mail persoonlijk
Hanze e-mail
Telefoonnummer
Geboortedatum
Beginjaar studie
Rekening (IBAN)
T.n.v.
Heb je interesse om
actief te worden in de
alumni commissie?
Zou je interesse hebben
in alumni activiteiten?

Studievereniging Linkit
Zernikeplein 11, TN/D1.61
9747 AS, Groningen
E: bestuur@svlinkit.nl
T: +3150 595 4730
W: www.svlinkit.nl
Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan studievereniging Linkit om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te
schrijven en aan mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van studievereniging Linkit. Deze afschrijving zal jaarlijks zijn en
rond november of mei plaatsvinden. Het alumni lidmaatschap zal jaarlijks €10,- bedragen. Mocht
je het niet eens zijn met deze afschrijving dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Wederopzegging dient een maand voor aanvang van het nieuwe collegejaar bij ons bekend
te zijn. Mocht je stoppen met de studie of om een andere reden niet langer deel willen
nemen aan de vereniging, dient dit schriftelijk ingediend te worden. Bij uitschrijving na 31
juli moet je er rekening mee houden dat je nog contributie betaalt voor het nieuwe jaar.
Door mij in te schrijven bevestig ik dat ik kennis heb genomen en akkoord ga met de statuten en
reglementen van studievereniging Linkit. Wanneer het formulier verwerkt is, wordt er per e-mail
een bevestiging gestuurd naar je persoonlijke e-mailadres. Bij de inschrijving ga je akkoord met
het plaatsen van jouw voornaam en achternaam met een persoonsfoto in de almanak. Zet- en
drukfouten voorbehouden, raadpleeg de statuten en reglementen van studievereniging Linkit bij
twijfel. Voor vragen of opmerkingen over het lidmaatschap kun je contact opnemen met de
secretaris (Fran den Rooijen).
Vanwege nieuwe Europese wetgeving inzake persoonsgegevensbescherming dienen we je op
de hoogte te brengen van hoe wij als vereniging omgaan met de data die jij met ons deelt. We
verzoeken je voor het tekenen daarom ook graag om onze privacyverklaring door te nemen, te
vinden op: www.svlinkit.nl/privacyverklaring. Bij het ondertekenen van dit document bevestig ik
dat ik kennis heb genomen van de privacyverklaring en akkoord ga met onze wijze van handelen.
Voor vragen of opmerkingen over de privacyverklaring kun je contact opnemen met de voorzitter
(Lieke Luikens).
Datum
Plaats
Handtekening

Handtekening Penningmeester

Fran den Rooijen, Secretaris 2019-2020
secretaris@svlinkit.nl
Waar kan ik dit document inleveren?
Mocht je het formulier hebben ingevuld en ondertekend hebben, kun je deze inleveren bij iemand
van het bestuur. Niet gelukt om iemand te vinden? Dan kan je natuurlijk altijd terecht op het

Studievereniging Linkit
Zernikeplein 11, TN/D1.61
9747 AS, Groningen
E: bestuur@svlinkit.nl
T: +3150 595 4730
W: www.svlinkit.nl
kantoor in de Van DoorenVeste, T/N D1.61. Kantoor niet open? Dan kan je het formulier in de
brievenbus deponeren. Mailen kan natuurlijk ook altijd! Stuur een scan naar secretaris@svlinkit.nl

