Cobra Club Nederland
penningmeester@cobraclub.nl
IBAN NL89 RBRB 0940 7369 26
Erasstraat 53
5171 VG Kaatsheuvel

Inschrijfformulier
Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in (velden met * zijn verplicht!) en stuur het
per e-mail of post naar de penningmeester. Vergeet niet op de contributie en inschrijfgeld
over te maken, inschrijvingen worden pas na ontvangst daarvan verwerkt!
PERSOONLIJKE GEGEVENS
achternaam*

initialen*
roepnaam
partner

roepnaam*
O man
O vrouw

geb.datum*
telefoon

e-mail
GSM

straat*

huisnummer*

postcode*

woonplaats*

land (alleen
buiten NL)

beroep
GEGEVENS COBRA (indien van toepassing)

merk

type

VIN / chassisnr.

kleur
datum 1e
toelating

kenteken
motor:
merk en type
versnellingsbak:

merk en type
brandstof

O benzine

O LPG

aantal cilinders
O V-motor
O lijnmotor
O hand
O automaat
O diesel

aantal CC
aantal
versnellingen
O NOx

O

De contributie is € 45,- per kalenderjaar. Onderstaand is het totaal te betalen bedrag voor het
1e jaar vermeld, daarbij is inschrijfgeld à € 10,- inbegrepen. Het verschuldigde bedrag
overmaken op IBAN NL89 RBRB 0940 7369 26 t.n.v. Cobra Club Nederland te Kaatsheuvel.
januari
februari
maart

€ 54,€ 50,€ 46,-

april
mei
juni

€ 42,€ 38,€ 34,-

juli
€ 30,augustus
€ 26,september € 22,-

oktober
november
december

€ 18,€ 14,€ 10,-

We zouden het op prijs stellen als u zich kort voorstelt, ter publicatie in de PaperSnake.
Graag, naast wat persoonlijke info, de reden vermelden voor aanmelding bij de vereniging,
uw eigen ervaringen met Cobra’s en eventuele vragen of overige interessante informatie. U
kunt dit doorgeven aan: redactie@cobraclub.nl. Een foto van uw Cobra wordt daarbij zeer op
prijs gesteld!
Uw gegevens worden opgenomen in een database t.b.v. de ledenadministratie en om u te
informeren overeenkomstig het doel van de vereniging. Verspreiding vindt uitsluitend plaats
volgens het huishoudelijk reglement. Indien u uw gegevens daarvan wenst uit te sluiten,
meld dit dan aan de penningmeester.
Voor vragen of opmerkingen svp contact opnemen met de penningmeester, bij voorkeur per
e-mail.

