
 

 

Lidmaatschapsformulier   |   Alumni der sv. IDent 
 
 
Naam : Alumni der sv. IDent 
Moedervereniging : Studievereniging IDent 
Adres : M.H. Tromplaan 28 
   7513 AB Enschede 
Postbus : 70.000 KB 
   7500 KB Enschede 
Land : Nederland 
Incassant ID : NL17ZZZ503484420000 
Machtigingskenmerk (niet invullen): _______________________________________ 
 
 

Personalia 
Achternaam ___________________________________ Voorletters ___________ 
Roepnaam ___________________________________ Geslacht         M/V 
Titel BASc / BSc / MSc / BEd / MEd / Anders, namelijk ________________ 
Geboortedatum ______________________________________________ (dd-mm-jjjj) 
Adres ________________________________________________________ 
Postcode ________________________________________________________ 
Woonplaats ________________________________________________________ 
E-mail adres ________________________________________________________ 
Telefoonnummer ________________________________________________________ 
 
 

Opleidingsgegevens 
Studie Crime Science / Forensisch Onderzoek 
Start opleiding ______________________________________________ (dd-mm-jjjj) 
Minor ________________________________________________________ 
Locatie minor ________________________________________________________ 
Major ________________________________________________________ 
Begeleider major ________________________________________________________ 
Stage organisatie ________________________________________________________ 
Stage locatie ________________________________________________________ 
Stage onderwerp ________________________________________________________ 
Afstudeer organisatie ________________________________________________________ 
Afstudeer locatie ________________________________________________________ 
Afstudeer onderwerp ________________________________________________________ 
Behalen diploma ______________________________________________ (dd-mm-jjjj) 
 
 

Huidige werk-/opleidingsgegevens 
Student / Werkend / Werkzoekend / Overig, namelijk _______________________________ 
Toelichting en extra informatie (studie, werkgever, functie, branche etc.) ________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 

 

Doorlopende incasso machtiging 
 
IBAN _______________________________________________________________________ 
 
Naam en locatie bank _________________________________________________________ 
 
 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat sv. IDent doorlopend gemachtigd is om de jaarlijkse 
contributie van €7,50 te incasseren en om eventuele kosten voor activiteiten te incasseren. 
Verder gaat ondergetekende akkoord met de algemene voorwaarden. 
 
 
 
Datum en plaats _____________________________________________________________ 
 
Handtekening voor akkoord ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Voorwaarden lidmaatschap Alumni der sv. IDent 
Opgesteld d.d. 29 september 2011 
 
Tarief 
Bij opgave gaat de student akkoord met de jaarlijkse contributie van €7,50 die automatisch 
wordt afgeschreven door studievereniging IDent. 
 
Afmelden 
Bij opgave gaat de student ermee akkoord dat hij/zij lid blijft tot schriftelijke 
wederopzegging ondertekend door de persoon in kwestie. Opzeggingen voor het volgende 
studiejaar moeten voor 1 juli van het lopende studiejaar binnen zijn bij de Alumni der sv. 
IDent. 
 
Verlenging 
Wanneer studievereniging IDent geen opzegging ontvangt voor 1 juli, dan zal het 
lidmaatschap automatisch worden verlengd met een jaar. Leden die zich na 1 juli van het 
lopende studiejaar afmelden hebben geen recht op restitutie van de contributie. 
 
Uitzonderingen 
De voorwaarden kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden door de Alumni der sv. 
IDent. De Alumni der sv. IDent is verplicht om ieder lid op de hoogte te stellen van de 
wijziging(en). 
 
Doorlopende incasso 
Indien een lid het oneens is met een geïncasseerd bedrag, dan behoud hij/zij zich het recht 
voor om zonder opgaaf van reden het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen na afschrijving 
terug te vorderen bij de desbetreffende bank. Doorlopende incasso wordt automatisch 
beëindigd bij opzegging lidmaatschap. 
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