
 
Ik, ondergetekende, meld mij aan voor het lidmaatschap van het Scheepsbouwkundig Gezelschap 

"William Froude". Ik ben op de hoogte van het feit dat de contributie komend jaar € 9,- bedraagt en 
dat de statuten, het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring ter inzage op de Froudekamer 

liggen, daarnaast zijn deze ook te vinden op de website. Bovendien zal ik mij, wanneer ik mijn studie 
voortijdig beëindig, schriftelijk afmelden bij het bestuur van het Scheepsbouwkundig Gezelschap 

"William Froude". 
Dit inschrijfformulier kunt u printen, invullen en op de Froudekamer inleveren of in een voldoende 

gefrankeerde envelop sturen aan: 

 
 S.G. “William Froude”  

 Mekelweg 2 
 2628 CD Delft 

 

Het is ook mogelijk het ingevulde formulier te mailen naar secretaris@froude.nl. 
  

Op de site (www.froude.nl) staan de adresgegeven van student-leden. De adressenlijst op de site is 
alleen toegankelijk voor studenten Maritieme Techniek, die ingeschreven zijn bij de vereniging. 
Persoonlijke gegevens 
Voor- en achternaam _______________________________________________________________ 
Geslacht  _______________________________________________________________ 
Voorletters  _______________________________________________________________ 
Geboortedatum _______________________________________________________________ 
Adresgegevens        
Straat + huisnummer _______________________________________________________________ 
Postcode  _______________________________________________________________     
Stad   _______________________________________________________________     
Communicatiegegevens 
Mobielnummer  _______________________________________________________________ 
Telefoonnummer _______________________________________________________________ 
Emailadres  _______________________________________________________________ 
Tweede emailadres _______________________________________________________________ 
Studiegegevens 
Studienummer  _______________________________________________________________ 
Instroomjaar  _______________________________________________________________ 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap 
“William Froude”  om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
maximaal €30,- van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw 
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de penningmeester van het 
Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Financiële gegevens 
Rekeningnummer (IBAN)  ________________________________________________________ 
Ten naam van   ________________________________________________________ 
Plaats en Datum  ________________________________________________________ 

mailto:secretaris@froude.nl
http://www.froude.nl/


 

Toestemming verwerken van gegevens 

De bovenstaande gegevens worden door het Scheepsbouwkundige Gezelschap “William Froude” 

opgeslagen en verwerkt met de volgende doeleinden: 

 

- Persoonlijke gegevens worden gebruikt om u te kunnen identificeren.  

- Adresgegevens worden gebruikt om u het kwartaalblad op te sturen. 

- Communicatiegegevens worden gebruikt om met u te kunnen communiceren. 

- De studiegegevens worden gebruikt om inschrijving bij de studie Maritieme Techniek na te 

kunnen gaan en voor het indelen van commissie binnen het Scheepsbouwkundig Gezelschap 

“William Froude”. 

- De financiële gegevens worden gebruikt om uw  betalingen te kunnen verwerken.  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Scheepsbouwkundig Gezelschap 

“William Froude” om de bovenstaande gegevens op te slaan en te gebruiken voor bovenstaande 

doeleinden.  

De gegevens zijn in te zien op de website (froude.nl) en kunnen daar ook gewijzigd worden. De 

bewaartermijn van de verschillende persoonsgegevens zijn terug te vinden in de privacyverklaring te 

vinden in  de Froudekamer of op de site.  

 

U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze staan beschreven in de 

privacyverklaring  te vinden in  de Froudekamer of op de site 

 

U kunt de toestemming voor de opslag en het gebruik van deze gegevens intrekken bij het bestuur 

van het Scheepsbouwkundig Gezelschap “William Froude”.  

 
Plaats en Datum _______________________________________________________________ 
 
 
Handtekening: 
 

 

 


