
 
Voornaam:  _____________________________     M/V
Achternaam:  __________________________________
Geboortedatum: __________________________________

Mobiel:  __________________________________
E-mail:  __________________________________

Straat:   __________________________________
Plaats:   __________________________________
Postcode:  __________________________________

Registreer je online bij de Nederlandse Triathlonbond (NTB). Dit kan gemakkelijk via 
https://mijn.triathlonbond.nl/login. Vul je persoonlijke nummer hieronder in.

NTB-nummer: __________________________________ 

Bijzonderheden:
______________________________________________________________________________

Soort lidmaatschap*:
Uitleg over de verschillende vormen van lidmaatschappen en licenties vind je op de volgende 
pagina en op www.westlandtriathlon.nl 

Ik verklaar hierbij dat ik mij als lid verbind aan Westland Triathlon Vereniging. Door het inschrijfformulier te 
ondertekenen ga akkoord met de privacy policy & verenigingsboek van WTV (zie website) en geef ik 
toestemming voor:
• Het gebruik van mijn gegevens voor de registratie bij de verenging, NTB en communicatie binnen de
    vereniging;
• Het gebruik van foto’s op de website en social-media van WTV;
• Het toevoegen van mijn telefoonnummer in de verenigingsapp.
• De betaling dient in een keer overgemaakt te worden naar: NL64 RABO 0314 7739 91 
   t.n.v. Westland Triathlon Vereniging

• Opzeggingen altijd schriftelijk en vóór 1 december aan de ledenadministratie.

Datum: _________________________ Handtekening: ________________________

INSCHRIJFFORMULIER 
Westland Triathlon Vereniging 2021

Contact:   Niels Persoon (secretaris)   KVK:  67458270
Adres:     Klaverblauwtje 32,     Bank:  NL64 RABO 0314 7739 91
     2692 GV ‘s-Gravenzande   T.n.v. Westland Triathlon Vereniging
Mail:      info@westlandtriathlon.nl

https://mijn.triathlonbond.nl/login
http://www.westlandtriathlon.nl


Lidmaatschappen & Contributie

Basislicentie (altijd verplicht)        € 39,75  per jaar
Is voor alle leden verplicht (behalve wanneer leden ook al lid 
zijn van een andere triathlonvereniging). 

Atletenlicentie (zelf af te sluiten via mijn.triathlonbond.nl)     € 28,25  per jaar 
Handig wanneer je meerdere wedstrijden per jaar doet. Je hoeft dan geen 
daglicentie per wedstrijd te kopen;
Een daglicentie kost per wedstrijd tussen de € 8,- en € 46,- 

Licentie lid          € 59,- per jaar 
Je bent met je basislicentie verbonden aan de Westland Triathlon Verenging;
Je kan meedoen aan de clubcompetitie en andere verenigingsactiviteiten 
buiten de reguliere trainingen om; Je mag gebruik maken van de korting die leden  
van Westland Triathlon krijgen bij Zierrunning en Zwembad de Hoge Bomen.

Loop- & fiets lid (excl. Licentie)         € 135,- per jaar 
Je mag deelnemen aan alle fiets, loop en wisseltrainingen;
Looptrainingen 
verzorgt door Olympus ’70;
Je kan meedoen aan de clubcompetitie en andere verenigingsactiviteiten 
buiten de reguliere trainingen om;
Je mag gebruik maken van de korting die leden van Westland Triathlon 
krijgen bij Zier-running en Zwembad de Hoge Bomen.

Zwem lid (excl. Licentie)            € 173,- per jaar 
Je mag deelnemen de zwem- en fietstrainingen;
Je kan meedoen aan de clubcompetitie en andere verenigingsactiviteiten 
buiten de reguliere trainingen om;
Je mag gebruik maken van de korting die leden van Westland Triathlon 
krijgen bij Zier-running en Zwembad de Hoge Bomen.

Volledig lid (excl. Licentie)           € 257,- per jaar 
Je mag deelnemen aan alle trainingen;
Je kan meedoen aan de clubcompetitie en andere verenigingsactiviteiten
buiten de reguliere trainingen om; en mag gebruik maken van de korting die 
leden van Westland Triathlon krijgen bij Zier-running en Zwembad de Hoge Bomen.

Proef lid (1 maand)         € 40,- per maand
Je mag maximaal 1 maand aan alle trainingen deelnemen.

Wil je eerste even sfeerproeven en kijken of triathlon iets voor je is? 
Word dan voor een maand proef lid. Wanneer je na het proeflidmaatschap besluit om 

lid te worden halen we de € 40,- van je proeflidmaatschap van de contributie af. 

 

Bij iedere vorm van lidmaatschap komen de licentiekosten van de Nederlandse Triathlonbond. Hierbij is 
de basislicentie altijd en voor iedereen verplicht. De atletenlicentie is optioneel maar aan te raden wanneer 
je van plan bent meerdere wedstrijden per jaar te gaan doen. 

De formulieren dienen geheel ingevuld en ondertekend digitaal of per post verzonden te worden naar:
Klaverblauwtje 32, 2692 GV ‘s-Gravenzande of info@westlandtriathlon.nl

Kruis aan welk lidmaatschap van toepassing is


