
INSCHRIJFFORMULIER van de LETS-Ruilkring Nijmegen e.o. 
"DE ZONNETJES" 

Ik wil graag voor onbepaalde tijd, tot wederopzegging, meedoen als 
deelneemster/deelnemer of gezinsdeelneemster/nemer aan de ruilkring LETS-Nijmegen e/o. 
 
- Het eenmalig entreegeld bedraagt: € 2,50 
- De jaarlijkse Euro-contributie bedraagt (na 1 juli de helft van de contributiebedragen): 
 
  € 7,- voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau of lager ( gezinslid €5,00 p.p.) 
  €12,- voor mensen met een inkomen tot modaal (€ 35.000,--) (gezinslid €8,00 p.p.) 
  €22,- voor mensen met een inkomen daarboven (gezinslid €18,00 p.p.).  
 
Ik verklaar hierbij, dat het bedrag van € 2,50 + € .............. is overgemaakt  
naar  NL14 INGB 0007 6313 40   ten name van LETS-Nijmegen te Nijmegen.  
 
Persoonlijke gegevens: (ook van de wettelijke vertegenwoordiger, als je jonger bent dan 
18 jaar) 
 
Roepnaam:     ....................................................................       man / vrouw 
 
Voorletter(s) en Achternaam: ........................................................................ 
 
Adres: ........................................................................................................ 

Postcode + Plaats: ....................................................................................... 
 
Geboortedatum: ......................................................................................... 
 
Telefoonnummer: ........................................................................................ 

Mobiele telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres: ................................................................................................ 
 
Het wachtwoord in Cyclos, dat ik ga gebruiken is: ......................................... 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden 

De Zonnen-contributie bedraagt 5 zonnen per kwartaal. Ik verklaar ermee akkoord te gaan 
dat dit door LETS-Nijmegen wordt afgeschreven van mijn zonnenrekening. De richtlijn voor 
een dienst is 7 zonnen per uur. 
Ik ga akkoord met de opname van mijn emailadres in Cyclos. 
 
Ik ga akkoord met de opname van mijn emailadres in de Mailinglist. 
 
Ik accepteer de inhoud van het Reglement van de vereniging. 

Door het invullen en ondertekenen van dit lidmaatschapsformulier ga ik akkoord 
met bovenstaande voorwaarden. 



 

 

VRAAG EN AANBOD 
 
Ik vermeld hieronder tevens mijn Vraag en Aanbod (minimaal 2 Vragen en 2 Aanbiedingen 
invullen), dat wij de eerste keer op jouw eigen advertentie-pagina in Cyclos plaatsen. 
Daarna houd ik die pagina zelf bij. Voor vragen over cyclos kun je emailen naar 
cyclos@letsnijmegen.nl of contact opnemen met Harco of Maria uit de kerngroep. 
 
VRAAG: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
AANBOD: 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. ………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
Het is mogelijk om in het begin een “buddy” te krijgen, een lid die je min of meer wegwijs 
maakt binnen LETS Nijmegen. Ik wens hier gebruik van te maken : ja/neen  
Als je hier gebruik van maakt, belt de buddy je binnen twee weken na de inschrijving.  
 
Hoe ben je te weet gekomen van Lets Nijmegen? .................................................... 
............................................................................................................. 
 
Getekend te: ..........................................    Datum: ................................ 
 
Handtekening deelnemer/deelneemster c.q. wettelijk vertegenwoordiger: 
_______________________________________________________________________ 
 
Dit formulier volledig uitprinten, invullen, ondertekenen en daarna per post opsturen naar : 
 
LETS-Nijmegen 
p/a Lorkenstraat 24 
6523 DR Nijmegen 
 
Of per email naar  : nieuwlid@letsnijmegen.nl 
Na je betaling en aanmelding in de administratie ontvang je een welkomstbrief en de laatste 
gids 
 
Wij heten je van harte welkom en wensen je een fijne, zonnige ruiltijd toe! 


