
   Vlaamse Pleziervaart Federatie v.z.w.             

e-mail: info@vpf.be - Gsm: 0476/90 52 51 – website: www.vpf.be 

CORRESPONDENTIE- adres: Tunhoutsebaan 151 B2 – 2100 Deurne 

  Maatschappelijke zetel: Boninvest 1 A – 8000 Brugge – Ondernemingsnummer: 0460.536.697 – RPR Gent, afd. Brugge 

         INSCHRIJVINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP TOEGETREDEN LID VPF vzw 
                                           Invullen in drukletters aub 

 

Naam & voornaam:…………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Straat & nr:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode:……………………………….. Gemeente/stad:………………………………………………………………………………. 

 

Land:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel:…………………………………………..Gsm:………………………………………………………………………………………………… 

 

Mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam & voornaam medelid:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam boot: ...................................................... Lengte:………………… Breedte:…………………………  

 

Registratienummer: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Club/Thuishaven:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum van inschrijving:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Voor adres in België: € 28,00 - Voor adres buiten België € 38,00  

 

Betaald: ........... € 

 
! Inschrijving na 10 maart = € 6,00 extra (€ 34,00 of € 44,00)  

(dit zijn portkosten omdat uw lidkaart, het vademecum en Kanaal 77 apart moeten nagestuurd worden. 

 

 

 

mailto:e-mail:%20info@vpf.be


 
Dit formulier opsturen via de post naar: 

 
Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw – ledenbeheer 

Turnhoutsebaan 151 B 2 – 2100 Deurne - België 

 

of via e-mail: ledenbeheer@vpf.be 

 

Bedrag te storten op de rekening van de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw met vermelding op de overschrij-

ving: "lidgeld TGL" & "Naam boot” 

 

IBAN: BE93 9730 6144 3167 – BIC: ARSPBE22 

 

AVG – privacywetgeving 

 

De door u ingevulde gegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door Vlaamse Pleziervaart Federatie 

vzw. Ze worden enkel gebruikt voor de administratie en om u verder te informeren over de activiteiten van de VPF vzw. Deze 

persoonsgegevens worden niet met derden of adverteerders gedeeld.  

Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s genomen worden door bestuursleden van VPF vzw of andere personen. Het beeldma-

teriaal kan gebruikt worden voor uitingen gerelateerd aan de VPF vzw en kan extern worden verspreid/gepubliceerd (websi-

te/facebookpagina/magazine Kanaal 77/vademecum). 

U kan als lid ten allen tijde uw gegevens laten aanpassen of verwijderen op eenvoudig verzoek bij het ledenbeheer (ledenbe-

heer@vpf.be).  

Wilt u meer weten over ons privacy beleid? Lees er alles over in onze privacyverklaring op www.vpf.be 

 

Ik bevestig dat ik toestemming geef aan de Vlaamse Pleziervaart Federatie vzw om mijn persoonsgegevens te verwerken 

overeenkomstig de Privacywetgeving. 

 

Datum: 

Handtekening: 

mailto:ledenbeheer@vpf.be
http://www.vpf.be/

