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INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP TACAMSTERDAM 

GEGEVENS 

Naam:       Telefoonnummer:       

Functie:       E-mail adres:       

Opleiding:       Adres:       

KvK nr:       

LIDMAATSCHAP BEHELST 

● Gebruik online boekingssysteem. Gebruik faciliteiten: koffie en thee, wifi, wachtruimte, toiletten, keuken en schoonmaak.  

● Het gebruik van alle ‘gedeelde’ materialen: kasten, spelmateriaal, whiteboards, tafels, stoelen, e.d.  

● Marketing voor uw bedrijf via de website van TACA   

● Deelname aan de vierjaarlijkse netwerk bijeenkomsten 

TERMIJN EN KOSTEN 

Begindatum: 1 - (maand) - (jaar) 

☐  Basis lidmaatschap: Lidmaatschapsduur: min. 12 maanden. Opzegtermijn: 3 maanden 

 Per maand € 16,-     Incl. 21% btw  3,36   = 19,36        

☐ Ik kies voor een betaling van 12 maanden in één en ontvang 5% korting op de totale lidmaatschapskosten  

 

☐ Volledig lidmaatschap: Lidmaatschapsduur min. 6 maanden. Opzegtermijn: 3 maanden 

2 uur per maand gratis en 2 keer per  
maand omboeken (max.4 uur per keer) 

Per maand € 38 ,-    Incl. 21% btw  7,98  = 45,98         
 

☐ Ik kies voor een betaling van 6 maanden in één en ontvang 5% korting op de totale lidmaatschapskosten  

Inschrijfgeld is € 20,- eenmalig. Plus 21% BTW over 20,- = 4,20 =   24,20 

 

BETALINGS OPTIES  

☐ Ik kies voor een automatische incasso. Ik geef TACA hierbij toestemming de verschuldigde maandelijkse, danwel  

     halfjaarlijkse danwel jaarlijkse kosten automatisch af te schrijven. 

Handtekening: 
 
 
 

 
 

☐ Ik maak de verschuldigde bedragen zelf over via ideal, paypall, creditcard of via bankoverschrijving. 

IBAN nr. lidmaatschap 

NL46 RABO 0303 4545 12 o.v.v. Factuurnummer of Lidmaatschap TACAmsterdam  
 

IK GEEF TOESTEMMING  
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☐ Ik heb de Algemene Voorwaarden - en huisregels ontvangen, gelezen en ik stem in met deze voorwaarden. (Zie bijlage). 

☐ Ik heb het TACA privacy protocol ontvangen, gelezen en ik stem in met de wijze waarop TACA met mijn persoonlijke   

     gegevens omgaat. (Zie bijlage) 

☐ Ik stem in met het ontvangen van de TACA nieuwsbrief voor professionals  

☐ Ik stem in met het ontvangen van de TACA nieuwsbrief voor geïnteresseerden (onze evenementen en bedrijfsreclames)  

Datum:  
 
 
 
 
 

Handtekening:  
 

 


