AANMELDINGSFORMULIER ABONNEE PLUSBUS
Abonneenummer:

□ Mevrouw □ De heer (alstublieft aankruisen wat van toepassing is)
Voorletters:

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:

Straat:
Postcode:

Huisnummer:
Plaats:

Telefoonnr.:
Mobieltelnr.:
Graag beschikken wij over een zogenaamd noodcontact (naam & telefoonnummer) ingeval van calamiteiten.

□ In geval van noodsituatie waarschuwen :
Zijn er bijzonderheden (bijvoorbeeld gebruik van rollator)? Zo ja, graag omschrijving :
Geeft zich door middel van dit aanmeldingsformulier op als abonnee.
Ik geef PlusBus Houten toestemming om alle relevante informatie,
die nodig is om mee te kunnen (programmaboekje) met de PlusBus, toe te sturen per :

□ E-mailadres:
(Ook als u kiest voor bezorging van het programmaboekje, zo mogelijk, uw emailadres invullen)
□ Bezorging op bovenstaand adres
□ Bezorging op een ander adres; namelijk:
Abonnement-betaling : (Keuze aankruisen alstublieft)
Een emailabonnement voor € 1,25 per maand tot 1 januari, daarna € 15,00 per jaar

□
□ Een bezorgabonnement voor € 2,00 per maand tot 1 januari, daarna € 24,00 per jaar
De betaling voldoe ik jaarlijks (Uw keuze aankruisen alstublieft) : (incassomachtiging heeft onze voorkeur)

□

Door machtiging aan de penningmeester van de Stichting PlusBus Houten om het abonnementsgeld
medio januari af te schrijven van mijn IBAN-rekeningnummer :
(Stichting PlusBus Houten schrijft o.v.v.: NL97 ZZZ 6731 3140 0001 het bedrag van uw rekening af.)

□

Door overmaking door mijzelf van het abonnementsgeld naar IBAN-nummer: NL05 RABO 0317 4725 26
onder vermelding van “PlusBus Houten Contributie” + jaar + naam + adres .

Ik ben, of word ook lid van de ASVH (Algemene Senioren Vereniging Houten) en heb daardoor recht op:
Cadeaubon ter waarde van € 15,00 voor een rit op de PlusBus

□
□ Voor het ASVH-lidmaatschap vul ik een apart formulier in.
Uw privacy is belangrijk: Ik ga □ wel / □ niet akkoord met het gebruik van foto’s die zijn gemaakt tijdens
uitstapjes van de PlusBus waar ik ook op sta en die uitsluitend worden gebruikt voor bijvoorbeeld
informatiebrochures of presentaties van PlusBus Houten.
Deze afbeeldingen worden door PlusBus Houten nooit voor gebruik aan derden verstrekt.
Houten, datum:
Handtekening:
Dit formulier alstublieft opsturen of bezorgen bij PlusBus Houten, Hazenakker 24 – 3994 EJ Houten of mailen
naar telefoonteam@plusbushouten.nl . Wij zijn ook bereikbaar via www.plusbushouten.nl en
telefoonnummer 06 – 105 77 815 (maandag en donderdag van 10-12 uur)

