
 AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP  
 
PANTHER CAR CLUB Ltd 
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het lidmaatschap van onze club. Aan dit lidmaatschap zijn de volgende 
kosten verbonden: Inschrijfgeld éénmalig € 12,00 plus de jaarlijkse contributie.  
Buiten Engeland bedraagt de contributie € 40,00 en / €45,00 voor een lidmaatschap inclusief partner. 
 Alle betalingen moeten verricht worden in Engelse ponden, hetzij per cheque, op naam van ‘The Panter Carclub Ltd’, 
of via onze website met behulp van een creditcard or  PayPal (payments@panthercarclub.com) . 
Verzoeke dit formulier te printen, de gevraagde informatie in te vullen in blokletters en het ondertekende formulier 
toe te zenden aan het clubsecretariaat met de volgende adressering: 
Geoff Coad, The Panther Car Club Ltd,  22 Phoenix Drive, Keston, Kent, BR2 8HS. UK 

Telephone 0044 (0)1689 852250 Email membership@panthercarclub.com 
 

 Aanvrager lidmaatschap     Partner 
Dhr/mw/titel  ____________________________  _________________________ 
Naam   ____________________________  _________________________ 
Voornaam(en)  ____________________________  _________________________ 
Adres   ____________________________  _________________________ 
   ____________________________  _________________________ 
Postcode  ____________________________  _________________________ 
Geboortedatum  ____________________________  _________________________ 
Telefoon thuis  _____________________     Panther model _________________________ 
Telefoon zaak  _____________________                      (cm³) _________________________ 
Fax    _____________________                      Kleur  _________________________ 
Email adres   _____________________            Kennteken  _________________________  

_____________________    Chassisnummer _________________________ 
Datum aankoop  _____________________       Aanschafprijs _________________________ 
 
 Ik/wij melden ons aan als lid van The Panther Carclub Ltd . Bij een eventuele liquidatie van de club zullen 
aansprakelijkheden voor de leden altijd beperkt zijn tot maximaal £ 1,00. Leden ontvangen na binnenkomst van de 
aanmelding een welkomstpakket, bestaande uit een sleutelhanger, een lidmaatschapskaart en de meest recente 
uitgave van het clubmagazine ‘PANTHER’. Het lidmaatschap loopt jaarlijks vanaf 1 juni. Nieuwe leden die na 1 januari 
inschrijven hoeven pas opnieuw contributie te betalen in het jaar volgend op de aanmelding. Een formulier voor de 
verlenging van het lidmaatschap wordt jaarlijks in mei voor het eind van het clubjaar toegezonden. 
 

 Ik/wij voegen bij deze aanmelding het inschrijfbedrag van €12.00 
 Eén maal de jaarcontributie volgens bovenstaande lijst € 
TOTAL: € 

 
 Handtekening  : ....................................................   Datum  : .......................................... 
 
 Houdt rekening met maximaal 28 dagen voor de toezending van de lidmaatschapskaart en het welkomstpakket. U 
vindt gedetailleerde informatie over alle clubactiviteiten en regionale bijeenkomsten in het clubblad. Wij ontmoeten u 
graag bij deze bijeenkomsten. 
Privacyreglement:  
The Panther Carclub Ltd. Verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van leden in een geautomatiseerd systeem. De 
geldende privacyregels m.b.t. het verzamelen en beheren van persoonlijke gegevens worden volledig in acht 
genomen. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor doelen binnen de club en zullen nooit beschikbaar 
worden gesteld aan derden.  
Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens op de in het voorgaande aangegeven wijze worden gebruikt in een 
digitaal bestand, laat dat dan weten aan het clubsecretariaat.  
 
“Betaal bij voorkeur met uw creditcard via de clubwebsite www.panthercarclub.com” 
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