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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOORWAARDEN VOOR HET AANGAAN VAN EEN LIDMAATSCHAP BIJ ERCE. 

• Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en loopt gelijk aan het 
verenigingsjaar. 

• Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

• Zodra dit inschrijfformulier is ontvangen, inclusief de S€PA incasso machtiging op pagina 2 
van dit document, krijg je daarvan een bevestiging. 

• Het inschrijfgeld bij ERCE bedraagt € 20,00 (éénmalig) 

• De contributie voor een vol jaar bedraagt: € 45,00 voor junioren (je bent junior als je op 1 
januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar bent) en € 85,00 voor senioren 

• Indien je gedurende het jaar lid wordt betaal je inclusief inschrijfgeld na1 juli  
€ 52,50 (junioren) en € 65,00 (senioren). 

• De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. 

• Na ontvangst van het inschrijfgeld en contributie wordt een ledenpas gemaakt en deze kan 
worden afgehaald op het circuit. 

• Tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is NIET mogelijk. 

• Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en moet vóór 1 december van het 
lopende verenigingsjaar bij de Ledenadministratie binnen zijn. Alleen dan wordt het 

 lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar als beëindigd beschouwd. 

• Indien je de statuten en het huishoudelijke reglement van ERCE wilt ontvangen, dan kun je 
deze downloaden van onze site, nadat je je geregistreerd hebt. 

• Meer informatie over ERCE is te vinden op het internet: www.erceracing.nl 

• Het circuit is vanaf  maart tot en met september, zowel op zaterdag en zondag geopend 
van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op woensdag- en donderdagavond is het circuit gedurende het 
seizoen vanaf 18:30uur geopend tot 22:00. Buiten deze periode is het circuit beperkt 
geopend. 

• Er is ook een WhatsApp groep waar je lid van kunt worden indien gewenst. 

------------------------------------------------------------------------- 
Voornaam:.………………………………………………………….. 
Achternaam:………………………………………………………… 
Geboortedatum:…………………………………………………….. 
Adres:………………………………………………………………… 
Postcode + plaats:………………………………………………….. 
Tel. nummer:………………………………………………………... 
E-mail adres:………………………………………………………… 
Lid worden van de WhatsApp……………………………………… 

 
Handtekening:………………………………………………………. 
(indien minderjarig handtekening van ouder of voogd) 
 
datum:………………………………………………………………. 
 
Invullen en opsturen per mail naar ledenadministratie@erceracing.nl of per post 

naar Oude Bosche baan 13 5624 AA, Eindhoven  

mailto:ledenadministratie@erceracing.nl
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