
Dit  formulier is voor opgave als lid van vereniging Stabiel. De data van de herhalingslessen worden gepresenteerd op de 
website www.ehbo-stabiel.nl. Vul onderstaande gegevens in voor de administratie van Stabiel. Je gegevens worden niet aan 
derden verstrekt, maar enkel voor eigen communicatie gebruikt. 

Naam *

Adres *

Postcode * Woonplaats *

Telefoon

Geboortedatum*

Al eens eerder in het bezit geweest van een EHBO diploma? Ja Nee

Heb je al eens ergens anders herhalingslessen gevolgd? nee

via een bedrijf, nl:

Ehbo vereniging Stabiel 
Secretariaat: Molenstraat 6 
4543 CM Zaamslag, T 06 - 20628065 
 

E-mailadres *

Dhr. Mw.              *

via een andere vereniging, nl:

Met het versturen van dit  ingevulde formulier ga je akkoord met het reglement die verstrekt is als PDF-bestand en op de site 
staan omtrent het betalen van de contributie en het opzeggen van het lidmaatschap. 
   

Indien in bezit van een   EHBO diploma, graag nummer opgeven:

Indien het bezit van een  geldig  reanimatiecertificaat van NRR/ERC,  
graag certificaatnummer :

* Verplichte velden in verband met registratie

Geldig tot:

Rabobank Terneuzen-Axel 
Rekeningnummer 1037.37.677 
KvK nummer 40303123 
 

 www.ehbo-stabiel.nl 
stabiel@zeelandnet.nl 
secretariaat@ehbo-stabiel.nl



  

Reglement lidmaatschap  
  
Hieronder treft u enkele spelregels aan met betrekking tot de contributie en het opzeggen van het lidmaatschap.  
  

Contributie  
  
De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen die tijdens de algemene ledenvergadering zal worden bepaald. Vanaf 2010 
hanteren we een contributie van €35. Dit bedrag is inclusief koffie/thee.  
  
  

Betalen van de contributie  
  
Voor het betalen van de contributie ontvangen de leden elk jaar een digitale factuur per e-mail. Op de factuur staat vermeld welk 
bedrag er betaald moet worden en binnen welke termijn. Bent u de factuur kwijt, dan kunt u het bedrag overmaken op 
rekeningnummer 1037.37.677 ten name van Eerste Hulp vereniging Stabiel te Terneuzen.  
  
  

Opzeggen lidmaatschap  
  
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Stuur uw opzegging uiterlijk binnen 2 
maanden na de laatste herhalingsles naar  
  
 M. Beverwijk  
 Molenstraat 6  
 4543 CM Zaamslag  
  
of per mail naar 
  
  secretariaat@ehbo-stabiel.nl  
  
Indien de opzegging niet tijdig ingeleverd is, behoudt Stabiel zich het recht voor om de contributie van het volgende jaar in rekening 
te brengen.  
  
In het geval een lid geen herhalingslessen meer volgt, zal deze meermalen verzocht worden om alsnog naar de volgende lessen te 
komen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kan logischerwijs de competentie niet meer beoordeeld worden en heeft de 
instructeur op basis van de eisen van Het Oranje Kruis het recht om het diploma niet langer te verlengen. Als gevolg zal ook het 
lidmaatschap worden beëindigd. De betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. 

 www.ehbo-stabiel.nl 
stabiel@zeelandnet.nl 
secretariaat@ehbo-stabiel.nl

Rabobank Terneuzen-Axel 
Rekeningnummer 1037.37.677 
KvK nummer 40303123 
 

Ehbo vereniging Stabiel 
Secretariaat: Molenstraat 6 
4543 CM Zaamslag, T 06 - 20628065 
 


Dit  formulier is voor opgave als lid van vereniging Stabiel. De data van de herhalingslessen worden gepresenteerd op de website www.ehbo-stabiel.nl. Vul onderstaande gegevens in voor de administratie van Stabiel. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar enkel voor eigen communicatie gebruikt. 
Al eens eerder in het bezit geweest van een EHBO diploma?
Heb je al eens ergens anders herhalingslessen gevolgd?
Ehbo vereniging Stabiel
Secretariaat: Molenstraat 6
4543 CM Zaamslag, T 06 - 20628065
 
Met het versturen van dit  ingevulde formulier ga je akkoord met het reglement die verstrekt is als PDF-bestand en op de site staan omtrent het betalen van de contributie en het opzeggen van het lidmaatschap.
   
Indien in bezit van een   EHBO diploma, graag nummer opgeven:
Indien het bezit van een  geldig  reanimatiecertificaat van NRR/ERC, 
graag certificaatnummer :
* Verplichte velden in verband met registratie
Geldig tot:
Rabobank Terneuzen-Axel
Rekeningnummer 1037.37.677
KvK nummer 40303123
 
 www.ehbo-stabiel.nl
stabiel@zeelandnet.nl
secretariaat@ehbo-stabiel.nl
 
Reglement lidmaatschap 
 
Hieronder treft u enkele spelregels aan met betrekking tot de contributie en het opzeggen van het lidmaatschap. 
 
Contributie 
 
De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen die tijdens de algemene ledenvergadering zal worden bepaald. Vanaf 2010 hanteren we een contributie van €35. Dit bedrag is inclusief koffie/thee. 
 
 
Betalen van de contributie 
 
Voor het betalen van de contributie ontvangen de leden elk jaar een digitale factuur per e-mail. Op de factuur staat vermeld welk bedrag er betaald moet worden en binnen welke termijn. Bent u de factuur kwijt, dan kunt u het bedrag overmaken op rekeningnummer 1037.37.677 ten name van Eerste Hulp vereniging Stabiel te Terneuzen. 
 
 
Opzeggen lidmaatschap 
 
Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Stuur uw opzegging uiterlijk binnen 2 maanden na de laatste herhalingsles naar 
 
         M. Beverwijk 
         Molenstraat 6 
         4543 CM Zaamslag 
 
of per mail naar
 
          secretariaat@ehbo-stabiel.nl 
 
Indien de opzegging niet tijdig ingeleverd is, behoudt Stabiel zich het recht voor om de contributie van het volgende jaar in rekening te brengen. 
 
In het geval een lid geen herhalingslessen meer volgt, zal deze meermalen verzocht worden om alsnog naar de volgende lessen te komen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kan logischerwijs de competentie niet meer beoordeeld worden en heeft de instructeur op basis van de eisen van Het Oranje Kruis het recht om het diploma niet langer te verlengen. Als gevolg zal ook het lidmaatschap worden beëindigd. De betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. 
 www.ehbo-stabiel.nl
stabiel@zeelandnet.nl
secretariaat@ehbo-stabiel.nl
Rabobank Terneuzen-Axel
Rekeningnummer 1037.37.677
KvK nummer 40303123
 
Ehbo vereniging Stabiel
Secretariaat: Molenstraat 6
4543 CM Zaamslag, T 06 - 20628065
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