
 
Voetbalvereniging V.V. Eijsden verklaart dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de administratie en 
verstrekking van de V.V. Eijsden Clubbetaalpas. Voor eventuele vragen kun je mailen naar: 
clubbetaalpas@vveijsden.nl       

Aanvraagformulier clubbetaalpas V.V. Eijsden 
  

 
  
Voornaam  
  
Tussenvoegsel  
  
Achternaam  
  
Geboorte datum  
  
Geslacht  
  
E-Mail  
  
Straat  
  
Huisnummer  
  
Postcode  
  
Plaats  
  
AVG  
         Door het aankruisen van dit hokje en door ondertekening van dit formulier gaat de aanvrager 
akkoord met het verstrekken van zijn persoonsgegevens ten behoeve van het doel van dit 
aanvraagformulier nl. het aanvragen van een VV Eijsden clubbetaalpas. Deze gegevens worden dan ok 
alleen hiervoor gebruikt. Zie ook het AVG protocol op onze website www.vveijsden.nl. 

  
Handtekening (indien minderjarig de 
ouder of wett. vertegenwoordiger)   
  
  
In te vullen door V.V. Eijsden  
Betaald  
Pasnummer  
Naam  

http://www.vveijsden.nl/
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