ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
since 1863

Tarieven lidmaatschappen 2022
één van de volgende categorieën aanstippen aub
• Eigenaar kajuitboot, zwaardboot, catamaran
• Bemanningslid, Steunend lid, Zeilplank lid
• Kite lid (incl. kite verzekering)
• Juniorlid (jonger dan 26 jaar op 1 januari)
• Juniorlid (26 jaar op 1 januari)
• Junior lid (27 jaar op 1 januari)
• Junior lid (28 jaar op 1 januari)
• Junior lid (29 jaar op 1 januari)
• Familielid (zie nota hieronder)
• Bijkomende kite verzekering*
• Sponsorformule RBSC-Business Club
In ruil voor uw deelname aan de RBSC business club ontvangt u:
- Een factuur op naam van uw vennootschap naar keuze
- Het lidmaatschap als Hoofdlid RBSC (eventueel aangevuld met uw familieleden)
- € 200 consumpties aan de bar van uw club voor u en uw genodigden
- Uw logo op het digitaal infoscherm in het clubhuis van uw club


(€300)

(€180)

(€190)

(€100)

(€115)

(€130)

(€145

(€160)

(€90)

(€10)

(€725)
€ 725+ BTW + (indien van
toepassing) lidgelden
familie (bijkomend te
betalen)

* De bijkomende kite verzekering is verplicht voor alle leden die de kite sport beoefenen

Leden die hun lidmaatschap hernieuwen voor 1 april krijgen een hernieuwingskorting van € 15.
Nieuwe leden, die nooit eerder lid waren, krijgen een welkomstkorting van € 15.
Nota: Voor aanvragen van echtgeno(ot)(te), of kinderen jonger dan 26 jaar die onder hetzelfde dak wonen
(“familielid”), volstaat het invullen van de naam en voornaam van het familiehoofd, en de gegevens die
specifiek verschillend zijn van die van het familiehoofd.
Naam, voornaam van het familiehoofd: _____________________________________________

Aanvraag tot toetreding als lid van de RBSC
A.u.b. met blokletters invullen.
Onvolledige aanvragen kunnen niet behandeld worden.
Titel (Mr., Mw. Dr., enz): _________
Naam: __________________________________________________
Voornaam: ______________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________
Rijksregisternummer:______________________________________
Straat en nummer: ________________________________________
Postcode:________________________________________________
Gemeente: ______________________________________________
Land: __________________________________________________
Telefoon: _______________________________________________
GSM: ___________________________________________________
E-mail: _________________________________________________
Basis (Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute) : ________________________
Newsletter (Lgb, Hsd, Zeeb, Duin, Zoute) : ____________________
Datum: _____________________
Handtekening:
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaart u de inhoud van het intern reglement te
kennen en deze na te zullen leven.
Opsturen of mailen naar R.B.S.C. Secretariaat, Rederskaai 1, 8380 Zeebrugge. Mail: info@rbsc.be

Zeedijk 430A, 8301 Knokke-Heist
Tel. 050.54.49.03
e-mail info@rbsc.be
www.rbsc.be

