
     
Invullen in blokletters s.v.p.  
‘Zijn er onduidelijkheden over dit formulier? Neem dan contact op met Veerle Reij (06-46193881)’ 

Persoonlijke gegevens: 

Naam    :       

Straat en huisnummer  :       

Postcode   :       

Plaats    :       

Telefoonnummer  :       

Mobiel nummer   :        

E-mail adres   :        

Geboortedatum   :        

Vul hieronder de naam en het telefoonnummer in van degene(n) die wij bij calamiteiten 

kunnen bereiken: 

Naam:           

Mobiel nummer:         

 

En verder: 

Ben je vegetarisch/veganistisch : Ja vegetarisch / Ja veganistisch / Nee 

Gebruik je medicijnen?  : Ja  / Nee    Zo ja, welke …………………………………. 

Heb je psychische of fysieke problemen waar wij van af moeten weten i.v.m. de organisatie: Ja /Nee 

Zo ja, welke? …………………………………………………………………… 
   

 JA! Ik wil die introductietijd meemaken!  
 

 JA! Ik ga mee met het introductiekamp, word lid van de U.T.V.*  en accepteer de algemene 

voorwaarden (achterzijde van dit inschrijfformulier). Dit kost mij €85,-** 
 

Mijn totaal bedrag komt op: €………………. 

Het bedrag moet je overmaken naar: 
  Rekeningnummer:   NL07RABO0369244397 
  Ten name van:   U.T.V. Introductiecommissie 

Plaats :    Utrecht  
Onder vermelding van:  Je eigen voor- en achternaam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vul ook het formulier: "Inschrijfformulier Lid" in. 

**Het bedrag dat je dient over te maken, dien je gelijk over te maken met het versturen van het 
inschrijfformulier.  
  

Inschrijfformulier Introductiekamp 2019 

 
 
 
 

Pasfoto 
 

(1x) 



Algemene voorwaarden introductiekamp der Utrechtse Technische Vereniging  
1. Wanneer je meegaat met het introductiekamp word je automatisch lid van de Utrechtse Technische 

Vereniging. (U.T.V.) Hierdoor ga je automatisch akkoord met het privacy beleid van de Utrechtse 

Technische Vereniging. Voor eventuele vragen kun je mailen naar introkern@gmail.com en voor 

informatie kun je terecht op www.utvweb.nl.  

2. Doordat je lid bent van de U.T.V. wordt het contributiegeld automatisch afgeschreven van je rekening 

tot wederopzegging van het lidmaatschap (zie art. 6 lid 2 van de statuten der U.T.V.).  

3. Het contributiegeld bedraagt €25,- per collegejaar, dit is het eerste jaar inbegrepen in de kosten van het 

introductiekamp. 

4. Wanneer je onder de 18 jaar bent, worden er geen alcohol houdende dranken geconsumeerd 

gedurende het introductiekamp.  

5. Sterke drank en drugs worden niet getolereerd op het introductiekamp. Wanneer je gezien wordt met 

één van deze middelen zullen er sancties volgen.  

6. De sancties zijn opgenomen in het alcoholbeleid der U.T.V. (zie art. 1 lid 4) en is als volgt: 

6.1 Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen als u nog geen 18 bent, bij constatering wordt u 

verwijderd. Bij herhaling van de overtreding volgt er een schorsing van ten minste 1 kalendermaand 

tot een maximum van 12 kalender maanden. 

 

mailto:introkern@gmail.com
http://www.utvweb.nl/

