Word deelnemer bij zelfoogsttuin stadsboerderij Turnhout
HOE INSCHRIJVEN
Een deelname aan onze zelfoogst is telkens voor het hele gezin.
Voor kinderen die in co-ouderschap verblijven of kinderen die op internaat zijn, dient u de helft te betalen. We
verzoeken u wel om dit duidelijk te vermelden op het inschrijvingsformulier aub.
Standaard schrijft u zich in voor het volledige seizoen. Het seizoen begint vanaf mei, loopt tot en met april van het
daaropvolgende jaar. Indien u echter noodgedwongen pas later kan instappen, worden enkel de resterende
maanden van het lopende oogstjaar aangerekend.
Vul alle inwonende gezinsleden (inclusief uzelf) in op onderstaande tabel en bezorg ons dit document terug via mail
naar info@desprongvzw.be of via post naar De sprong vzw, Vaartstraat 1, 2450 Meerhout.
KOSTPRIJS
Volwassene : 365 EUR
Kind : 20 EUR / levensjaar.
Kinderen onder de 3 jaar : Gratis
Wens je de factuur in één of vier keer te betalen? …….. keer
Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Kostprijs
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
TOTAAL :
Euro

Adres

Telefoonnummer

Mailadres

In het kader van de GDPR regelgeving worden uw contactgegevens enkel gebruikt voor de wekelijkse ‘oogstmail’
alsook om u te informeren omtrent eventuele evenementen die worden georganiseerd in de zelfpluktuin. Na het
beëindigen van uw abonnement worden uw contactgegevens door De Sprong verwijderd.

Door het ondertekenen van dit contract, stemt u ermee in dat de Sprong uw contactgegevens louter en alleen voor
bovenstaande doeleinden aanwendt.

De Sprong is de exploitant van de zelfoogsttuin. In samenspraak met de eigenaar en de ledenvertegenwoordiging
trachten we de werking stelselmatig te verbeteren.
Uw belangen als lid worden ook mee behartigd door de ledenvertegenwoordiging. Als lid wordt u dan volledig op de
hoogte gehouden van alles wat er reilt en zeilt in onze tuin. Hiertoe stuurt de ledenvertegenwoordiging u dan een
mail. U kan steeds zelf contact opnemen met de ledenvertegenwoordiging via het mailadres
turnhoutzelfpluktuin@gmail.com
In dat kader willen we u dan ook verzoeken om onderstaand aan te geven of wij uw mailadres mogen delen met de
ledenvertegenwoordiging of niet
Ik wens mijn mailadres te delen met de
ledenvertegenwoordiging:
Ja
Neen
Stort vervolgens het bedrag op rekeningnummer BE98 7765 9205 8593 op naam van De Sprong VZW met als
mededeling “zelfpluktuin ‘NAAM’ 01/05/2022-30/04/2023”. Deelname start na ontvangst van het volledig bedrag
op onze rekening. U krijgt vervolgens een gepersonaliseerde kaart om uw lidmaatschap en betaling te kunnen
aantonen.

Met ondertekening van dit document, gaat u ook akkoord met de tuinafspraken zoals vermeld op de website van de
stadsboerderij Turnhout (zelfoogsttuin).

Gedaan te Turnhout op …………………………………………………….

Handtekening deelnemer
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