
Ledenwerving In Paradisum
Ton de Haan
e-mail: ledenadministratie@in-paradisum.nl 

AANVRAAG LIDMAATSCHAP   (Door bestuurslid In Paradisum verder in te vullen tijdens bezoek)

Naam aanvrager:
Adres:
Postcode + Woonplaats:
E-mail adres:
Datum aanvraag:

Aan te melden personen: M/V Achternaam Voorletters Geboortedatum
 - Aanvrager:
 - Echtgeno(o)t(e) / partner:

E-mailadres echtgeno(o)t(e) / partner:
 - Onder gezinslidmaatschap vallende kinderen (tot 18 jaar):

 1:
 2:
 3:
 4:
 5:

(Gezinsleden, ouder dan 18 jaar, dienen een zelfstandig lidmaatschap aan te vragen! )

 OPTIE A: NABETALING CONTRIBUTIE (Inleggeld)

Aanvrager 

 - Jaar van 18-jarige leeftijd: (a) ………… (a)
 - Vorig contributiejaar: (b) ………… (b)
 - Aantal jaren, waarover contributie
 moet worden nabetaald (b minus a): ...  jaren
 - Nabetaling per jaar (incl.rente): 12,00€                           

 - Totale nabetaling:  €
 - Inschrijftoeslag 25%: +  €
 - Totaal inleggeld:  € Optie A totaal te betalen:
 - Contributie lopend jaar: + 12,00€                          +
 - Totaal te betalen:  €  €

 OPTIE B: PROCENTENREGELING (Bij aanmelding boven 65 jaar geldt sowieso de procentenregeling! )
Er zal door mij géén contributie (vanaf 18 jarige leeftijd) worden nabetaald, maar ik maak gebruik van de z.g. procentenregeling.
Hierbij wordt afgezien van de volledige pakketvergoeding en zal bij overlijden onderstaand percentage hiervan van toepassing zijn.

Leeftijd Ledenvergoeding bij 
overlijden Inschrijfgeld

19-20 jaar: 100% van ledenvergoeding -€                                
21-25 jaar: 92% van ledenvergoeding 12,50€                           
26-30 jaar: 81% van ledenvergoeding 25,00€                           
31-35 jaar: 64% van ledenvergoeding 37,50€                           
36-40 jaar: 50% van ledenvergoeding 50,00€                           
41-45 jaar: 39% van ledenvergoeding 62,50€                           
46-50 jaar: 30% van ledenvergoeding 75,00€                           
51-55 jaar: 23% van ledenvergoeding 87,50€                           
56-60 jaar: 18% van ledenvergoeding 100,00€                         
61-65 jaar: 13% van ledenvergoeding 112,50€                         
>  65 jaar:   0% van ledenvergoeding 137,50€                         

Aanvrager 

Percent. vergoeding bij overlijden: %   
Te betalen bij inschrijving:
 - Optie B totaal te betalen:
 - + 12,00€                          +
 -  €  €

Handtekeningen voor accoord Aanvrager Namens In Paradisum

...  jaren

Totaal te betalen:

Inschrijfgeld (zie bovenst. tabel):
Contributie lopend jaar:

12,00€                               

 €

 €

 €
 €

…………
…………

Echtgeno(o)t(e) / Partner

Echtgeno(o)t(e) / Partner

€

%   

 €

 €

 €

Echtgeno(o)t(e)/Partner

€


