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Inschrijfformulier lidmaatschap Umoja 
 

Voor- en achternaam:  
     
Straatnaam:                                                                                           Huisnummer: 
 
Postcode:   
 
Woonplaats: 
 
Land: 
 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj):  
 
E-mail: 
 
Telefoonnummer: 
 
IBAN:  
 
BIC: 

Studentnummer: 
 
Studiejaar (bijv. 2017/2018):  
 

 
* Handtekening:      Datum:   
 
   
......................................................     ………………………………………… 

*Door te tekenen geef ik toestemming dat mijn lidmaatschap na vier jaar wordt omgezet in een donateurschap zoals 
beschreven in Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement. Wilt u na vier jaar lidmaatschap lid blijven en geen donateur 
worden? Dan kan dit aangegeven worden middels een e-mail naar secretaris@umoja.nu.  

*Hierbij geef ik toestemming dat Umoja automatische incasso’s mag uitvoeren van mijn rekening, wanneer aangegeven, 
voor activiteiten van Umoja waar ik mij voor aanmeld.  

*Door te tekenen ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden weergegeven aan de achterzijde van dit inschrijfformulier. 

Privacy statement 

* Door te tekenen ga ik akkoord met het privacy statement dat te raadplegen is op www.umoja.nu/privacy 

*Handtekening:      Datum:  

 

………………………………….                                                         ............................................................... 

 

 
Dit formulier gaat verder op de volgende pagina.   



 
 
Machtiging contributie Studievereniging Umoja 

□ Hierbij machtig ik Studievereniging Umoja, studievereniging voor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, 
gevestigd op Montessorilaan 3 Kamer 01.06 6525 HR te Nijmegen, om van bovenstaande rekening het jaarlijkse 
contributiebedrag af te schrijven, ten gunste van Rabobank rekeningnummer NL36RABO0147554934, inzake contributie 
studievereniging Umoja. Voor de hoogte van de contributie kunt u www.umoja.nu/lid-worden raadplegen. 

IBAN:                ..............................................  

Ten name van:       ………………………………. 

Handtekening rekeninghouder:     ………………………………. 

Wilt u het lidmaatschap opzeggen? Dan dient u uzelf af te melden via een e-mailbericht naar secretaris@umoja.nu. Indien u niet vóór 
28 juni uw lidmaatschap opzegt, wordt deze automatisch verlengd met één jaar.  

 

Algemene voorwaarden*: 
 
* Door een lidmaatschap aan te vragen, machtigt u Studievereniging Umoja hierbij om de jaarlijkse contributie van uw bankrekening af 
te schrijven door middel van automatische incasso (SEPA). Hiervan wordt u op de hoogte gesteld middels een e-mail twee weken 
voor de automatische incasso.  
 
* Tevens geef ik Studievereniging Umoja toestemming dat Studievereniging Umoja automatische incasso's mag uitvoeren van mijn 
rekening, wanneer aangegeven, voor activiteiten van Studieverenging Umoja waar ik mij voor aanmeld.  
 
* Het lidmaatschap gaat direct na inschrijving in.  
 
* De contributie kan worden gewijzigd als de Algemene Ledenvergadering hier mee instemt. Als dit gebeurt zullen alle leden op de 
hoogte worden gesteld van de contributieverandering. 
 
* Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Na vier jaar zal het lidmaatschap omgezet worden in een donateurschap. Indien 
u na vier jaar lid wilt blijven en geen donateur wilt worden dient u dit aan te geven via een e-mail naar secretaris@umoja.nu. Het 
lidmaatschap wordt dan voor één jaar verlengd, waarna het donateurschap in zal gaan mits wederom een e-mail wordt gestuurd naar het 
bovenstaande adres. 
 
* Opzegging van het lidmaatschap kan slechts door een e-mail te sturen naar secretaris@umoja.nu vóór 28 juni van elk collegejaar. 
Wordt een uitschrijving 28  juni ingediend, dan wordt er in het daaropvolgende boekjaar alsnog contributie voor het lidmaatschap 
afgeschreven.  
 

 


