Lidmaatschap en Actie Voorwaarden “43% korting actie”
Met het verzenden van dit formulier bevestigt u dat u lid wenst te worden van de Fietsersbond en dat u
deelneemt aan de kortingsactie “43% korting op het 1e jaar lidmaatschap”.
Lidmaatschap Fietsersbond en toestemming doorlopende incasso
De contributie van het lidmaatschap wordt door de Fietsersbond geïncasseerd door middel van een
doorlopende incasso.
 U steunt de Fietsersbond tot wederopzegging.
 U geeft toestemming aan de Fietsersbond om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank om
een bedrag van uw rekening af te schrijven.
 U geeft toestemming aan de Fietsersbond om het 1e jaar lidmaatschap 13 euro en daarna tot
wederopzegging 26 euro van uw rekening af te schrijven.
 U geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Fietsersbond.
 Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken
na afschrijving contact op met uw bank.
Deelname actie “43% korting op het 1e jaar lidmaatschap”
 Deze actie wordt aangeboden door de Fietsersbond.
 Deelnemers die in de actieperiode van 11 oktober 2018 t/m 21 oktober 2018 een lidmaatschap van de
Fietsersbond zijn aangegaan ontvangen het 1e jaar 43% korting op het lidmaatschap. Vanaf het 2e jaar
betaalt u de normale prijs van 26 euro.
 De 43% korting wordt verrekend als 13 euro korting op het 1e jaar.
 Deelname is alleen mogelijk voor natuurlijke personen die in de periode van 11 oktober 2018 t/m 21
oktober 2018 een lidmaatschap van de Fietsersbond zijn aangegaan.
 Fietsersbond kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de
actievoorwaarden zal op deze website aangepast worden, voorzien van een datum waarop de wijziging
ingaat.
 Fietsersbond behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie te allen tijde te beëindigen of
te verlengen.
 De Fietsersbond verwerkt de verstrekte persoonsgegevens voor de administratie van het lidmaatschap,
maar ook om je te informeren over onze activiteiten, de behaalde resultaten en voor het uitvoeren van
marketingactiviteiten, zoals een giftverzoek. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
 Het Privacy beleid van de Fietsersbond is van toepassing op deze actie. Zie
https://www.fietsersbond.nl/privacyverklaring/.
 Op de actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Fietsersbond en
de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing.
 Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Fietsersbond.
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