
Website: www.runforfunzwalm.be 

Inschrijvingsformulier seizoen 2023 
 

 

Ondergetekende 
 
Naam: ..………………………………………………………………………………………………………….. (*) 
 
Adres: ...…………………………………………………………………………………………………………. (*) 
 
Woonplaats: .………………………………………………………………………………………………….… (*) 
 
Telefoon: …………………………………. GSM: ……………………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………. Rijksregisternr: ……………………………………….......... (*) 
 
E-mail adres: ……………………………………………………………………………………………………. (*) 
 

• Verklaart mee te lopen/wandelen met joggingclub “Run for Fun Zwalm”, waarvan de gezamenlijke 
trainingen doorgaan op woensdagavond en zondagvoormiddag, startende vanuit de 
Canteclaerhoeve, Rekegemstraat 12b - 9630 Zwalm. Dit gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, 
waarvoor de clubverantwoordelijken niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Om deze reden is 
het eveneens aan te bevelen een jaarlijks geneeskundige controle te laten uitvoeren. 

 

• Verklaart kennis genomen te hebben van, en bereid te zijn het huishoudelijk reglement na te leven, 
welke te raadplegen is in ons clublokaal of onze website www.runforfunzwalm.be. 

 

Om mij te verzekeren tegen ongevallen wens ik (**) 
 

 gebruik te maken van de verzekering, aangegaan door de gezamenlijke groep,   
door de som van 20 euro te betalen.  

Maatschappij :  Ethias – Prins-Bisschopsingel,73 – 3500 – Hasselt  
Type verzekering : verzekering tegen sportongevallen 
Periode waarin de verzekering geldig is : 01/01/2022 – 31/12/2022, 7 dagen op 7 verzekerd. 

 

 geen gebruik te maken van de verzekering, aangegaan door de gezamenlijke groep, en zelf voor 
een eventuele verzekering te zorgen. Ik betaal enkel de som van 8 euro als lid van de groep. 

 

Gelieve het verschuldigd lidgeld over te schrijven op onze rekening BE66 9797 8914 7343 op naam 
van RunforFun Zwalm  
 

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten. Onze laatst aangepaste Privacyverklaring kan u 
steeds vinden op ‘http://www.runforfunzwalm.be/sites/default/files/gdpr/Privacyverklaring.pdf’ en heeft 
als doel u te informeren over welke persoonsgegevens wij verwerken over u, de redenen waarvoor wij 
deze gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en hoe u uw rechten kan uitoefenen. 
 
Voor akkoord, 
 

Gelezen en goedgekeurd, (datum + handtekening)  Handtekening ouders (indien minderjarig) 
 
 
 
 
 

(*) Verplichte velden  
(**) Aankruisen wat van toepassing is. 
 

PS: Vanaf heden worden de lidkaarten u op elektronische wijze bezorgd. 

http://www.runforfunzwalm.be/

