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Hoi! Wat leuk dat je je wilt inschrijven voor de meest muzikale studentenvereniging van Delft en omstreken: 
Groover! Vul hier onder al je gegevens in, onderteken de SEPA machtiging en stuur het formulier naar 
secretaris@grooverjazz.nl om lid te worden. De contributie wordt afgeschreven rond eind november. Je kan 
het zelfde mail adres gebruiken voor vragen, opmerkingen, het annuleren van je inschrijving of deelname aan 
onze eerstejaars activiteiten, welke plaatsvinden in september en oktoberl. Veel muzikaal plezier!

1. Persoonsgegevens
Voornamen: ________________________ Roepnaam: _____________________________
Achternaam:________________________ Geboortedatum: ________/________/________
Voornaamwoorden: __________________ Onderwijsinstelling: _______________________
Studierichting: ______________________ Studentnummer: _________________________
Andere vereniging(en): _______________________________________________________
Hoofdinstrument (optioneel): __________________________________________________
Andere instrumenten (optioneel): _______________________________________________
Ik ken Groover via (vink aan): __ TU Delft __ Social media __ Anders: _________________
Ik heb interesse in (vink aan): __ Muziek maken  __ Commissie doen  __ Borrelen/feesten

2. Contactgegevens
Straatnaam: _______________________________________________________________
Postcode: ____________ Huisnummer: ______ Plaats: _____________________________
E-mail adres: _______________________ Mobiel nummer: _________________________

3. Gegevens ouders (worden alleen gebruikt in het geval van nood)
Naam ouder/voogd 1: ________________________________________________________
Naam ouder/voogd 2 (optioneel): _______________________________________________
Straatnaam: ________________________________________________________________
Postcode: _____________ Huisnummer: ______ Plaats: ____________________________
E-mail adres: _______________________ Telefoonnummer: _________________________

4. Doorlopende SEPA-machtiging
Door het ondertekenen van dit formulier geef je toestemming aan D.S.J.V. Groover om maandelijks
doorlopende incasso-opdrachten naar je bank te sturen en geef je toestemming aan je bank om doorlopend
een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van D.S.J.V. Groover.
Ondergetekende gaat ermee akkoord dat D.S.J.V. Groover eenmaal per jaar contributie afschrijft waarvan de
hoogte wordt bepaald middels de Algemene Ledenvergadering in het begin van het collegejaar.
Ondergetekende gaat er tevens mee akkoord dat D.S.J.V. Groover al je gemaakte kosten, zoals
deelnemersbijdragen voor activiteiten en barafrekeningen zal afschrijven. Je wordt minstens zeven dagen van
tevoren op de hoogste gesteld van het totaalbedrag van de incasso en de datum van het afschrift. Incasso’s
vinden normaal gesproken aan het eind van de maand plaats, na betaaldatums voor studiefinanciering. De
incasso geschied ten hoogste twaalf keer per jaar, eenmaal per maand. Bij onenigheid over de afschrijving kan
deze via je bank teruggeboekt worden, vraag bij je bank naar de voorwaarden.
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Met deze inschrijving ga je akkoord met de statuten en het huishoudelijk regelement van D.S.J.V. Groover.

Gemachtigde:

Naam: D.S.J.V. Groover
Adres: Brabantse Turfmarkt 9
Postcode & Plaats: 2611 CK Delft
Land: Nederland
IBAN: NL88 INGB 0001 087 843
KvK Nummer: 27294002
Incassant-ID: NL48ZZZ272940020000

Getekend door:

Naam: ________________________________________________
Woonadres: ________________________________________________
Postcode & Woonplaats: ________________________________________________
Land: ________________________________________________
BIC-Code: ________________________________________________
IBAN: ________________________________________________

Datum van
ondertekenen:

Plaats van
ondertekenen:

Handtekening:

5. Vervolg
Als je dit formulier opstuurt naar secretaris@grooverjazz.nl ben je gelijk aspirant lid, ook wel Muppet genoemd! 
Als je je aan het begin van het jaar of tijdens de OWee inschrijft zijn er genoeg activiteiten om je mede-
eerstejaars te leren kennen, maar anders is er altijd genoeg leuks te doen bij Groover gedurende de rest 
van het jaar. We borrelen elke week standaard op de woensdagavond en hebben daarnaast veel 
activiteiten, georganiseerd door onze geweldige commissies. Na je aanmelding ontvang je iedere 
maandagochtend automatisch de nieuwsbrief, waar alle aankomende activiteiten en borrels in staan. Ook 
wordt je toegevoegd aan de daarvoor bestemde appgroepen. Als de nieuwsbrief niet binnenkomt, check dan 
je spambox of mail naar secretaris@grooverjazz.nl. Niks is verplicht bij Groover, dus voel je vrij om te doen 
wat jij leuk vindt! Veel plezier tijdens de mooiste en meest muzikale jaren van je leven!

http://grooverjazz.msnd26.com/tracking/lc/453567bf-bdd9-407b-adf5-6e80f47ade21/f962efef-c18a-49e3-8d3d-7e115d733356/d3bc341f-aa72-46a7-849a-2cb48c787aaa/
http://grooverjazz.msnd26.com/tracking/lc/453567bf-bdd9-407b-adf5-6e80f47ade21/11a1f074-0437-4b78-bfec-4b6993a6b7ba/d3bc341f-aa72-46a7-849a-2cb48c787aaa/
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