INDMELDELSE
FOR AT BLIVE MEDLEM, SKAL DU UDFYLDE DENNE SEDDEL OG AFLEVERE DEN I KLUB SVANEN.

FULDE NAVN

CPR-NR.

ADRESSE

Notér gerne evt. bosteds navn

MOBILNUMMER
Klubmedlems eget

KONTAKTPERSON

KONTAKTPERSONS TLF.NR.

KONTAKTPERSONS EMAIL
NYHEDSBREV

Hvis du ønsker at modtage klubbens nyhedsbrev
på mail, kan du notere en mailadresse her.

VIGTIG INFORMATION

Notér her, hvis der er nogle informationer,
som det er vigtigt vi får besked om.

UDFYLDES AF KLUB SVANEN
INDMELDELSESDATO
1. BETALINGSMÅNED
KONTINGENTPRIS

INFO

OM DIT MEDLEMSKAB I KLUB SVANEN, SOM DET ER VIGTIGT DU VED.

KONTINGENTPRISER

MEDLEMMER OVER 18 ÅR

Kr. 100,00,- pr. måned

MEDLEMMER UNDER 18 ÅR

Kr. 30,00,- pr. måned

MEDLEMMER PÅ STU-FORLØB

Kr. 30,00,- pr. måned

Medlemmer over 18 år, som er på et STU-forløb, kan opnå studierabat, hvis der fremvises bevis på, at man er optaget
på STU-forløb. Beviset skal vedlægges indmeldelsesblanketten eller afleveres til Klub Svanen, når man optages.

KONTINGENTOPKRÆVNING
Du får den første måned af dit medlemskab gratis.
Din regning for dit kontingent, modtager du i din e-boks med eller posten, hvis du er fritaget for e-boks.
Kontingentet opkræves for én måned ad gangen og du modtager regningen ca. den 20 i måneden.
Du modtager en regning ca. den 20. januar og den dækker dit kontingent for januar måned.
Du modtager en regning ca. den 20. februar og den dækker dit kontingent for februar måned.
Du modtager en regning ca. den 20. marts og den dækker dit kontingent for marts måned.
… og sådan fortsætter det hver måned.

UDMELDELSE
Hvis du på et tidspunkt ønsker at stoppe som medlem i Klub Svanen, skal du være opmærksom på, at du er medlem
indtil dit indbetalte kontingent udløber. Vi har ikke mulighed for at refundere kontingent. Hvis du ønsker at stoppe
som medlem i Klub Svanen, skal du udfylde og aflevere en udmeldelsesblanket, som du får i Klub Svanen.
Vær opmærksom på, at vi har nogle udmeldelsesfrister, som du skal overholde, for at undgå regninger.
Vores udmeldelsesfrister kan du finde på vores hjemmeside eller få oplyst i Klub Svanen.

