
Aanvraagformulier Handicartpas
lndien u het aanvraagformulier invult via onze website (www.handicart.nl) kunnen wij uw aanvraag
sneller venverken. U kunt het formulier daarna zelf printen en met handtekening arts/ therapeut en
paraaf consul, naar ons opsturen met een pasfoto van goede kwaliteit (voldoende scherpte).
Ons adres is:Stichting Handicart, Postbus 106,3950AC Maarn

Aanvraagformulier Stichting HandicaÉ

Reeds donateur: ! Nee n Ja, klantnummer

Keuze pas:

Advies van arts/therapeut (zie kader hieronder)

Handicart
november 2021

Handtekening:

Naam arts/therapeut:

Uw gegevens

Aanhef:

Voorletter(s):

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Land:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Lid van golfclub:

De heer ! Mevrouw

! Tijdelijke pas (€ 5,00 voor pas), éénmalige bijdrage € 25,00.

n Permanente pas (€ 5,00 voor pas en € 5,00 eénmalige inschrijving),
jaarlijkse bijdrage minimaal € 50,00.

PASFOTO

Vergeet niet uw
pasfoto bij te

voegen

Toevoeging huisnummer:

Woonplaats

Paraaf consul

Bent u lid van een golfclub dan dient dit geprinte formulier ondertekend te worden door uw clubconsul. Bent u géén lid
van een golfclub met een clubconsul dan kunt u het formulier direct naar Stichting Handicart sturen, nadat u het volledig
ingevulde formulier hebt geprint. Het adres is: Stichting Handicart, Postbus 106, 3950 AC Maarn
Vraagt u een permanente pas aan vergeet dan niet een pasfoto mee te sturen.
Wij vragen van uw arts of therapeut alleen een advies. De vraag is of u fysiek niet meer in staat bent 9 of 18 holes te spelen
Dat komt overeen met een wandeling van 4 tot 8 kilometer. Wij vragen niet om een keuring en ook niet om medische
gegevens.



Aanvraagformulier Handicartp as

Handicart

Eigen bijdrage
De minimale jaarlijkse bijdrage is € 50,00 voor een permanente pas en éenmalig € 25,00 voor een tijdelijke pas

Bijdrage

Bedrag:

Betaalwijze: ! jaarlijks [éénmalig
(Stichting Handicart vraagt aan u een minimale jaarlijkse bijdrage van € 50,00 voor een permanente pas.

Voor een tijdelijke pas wordt een minimale bijdrage van € 25,00 gevraagd)

Machtiging automatische incasso (is door u direct opzegbaar)
Met het invullen en ondertekenen van dit formulier, machtigt u Stichting Handicart de volgende kosten van uw bankrekening

af te schrijven:
. € 5,00 voor de pas (éénmalig)
. € 5,00 voor de inschrijving (éénmalig)
. Kosten voor de gereden rondes

Met het invullen en ondertekenen van dit formulier, machtigt u Stichting Vrienden van Handicart de volgende kosten van uw

bankrekening af te schrijven:
. € 50,00 per jaar eigen bijdrage (permanente pas) of € 25,00 eigen bijdrage éénmalig (t'tjdelijke pas)

Naam rekeninghouder:

IBAN-nummer:

BIC-code:*
*lndien buitenlands rekeningnummer

Datum:

Plaats

De minimale bijdrage per jaar is € 50,00 voor een permanente pas en € 25,00 voor een tijdelijke pas.

Uiteraard is een hogere bijdrage van harte welkom.
Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier en pasfoto wordt uw Handicartpas zo spoedig mogelijk toegestuurd

Handtekening:


