
Formulier voor de verlenging van het lidmaatschap 
THE PANTHER CAR CLUB Ltd      

 
www.panthercarclub.com 

Het is nu het moment om uw lidmaatschap van de Panther Car Club te verlengen. Neem bij twijfel contact op met de 
ledenadministratie. De lidmaatschapscontributieperiode van de PCC loopt van 1 januari tot en met 31 Decemberi. Er is een 
mogelijkheid om de contributie in eens voor een periode van 2 of 3 jaar vooruit te voldoen.  
 
UK membership  Single £35.00  £40.00 Joint (Husband, Wife/ Partner) 
European Membership Single £40.00  £45.00 Joint (Husband, Wife/ Partner) 
Europees lidmaatschap      Enkel  €45.00  €50.00 Samen (Echtgeno(o)t(e) Partner) 
Rest of the World  Single £50.00   £55.00 Joint (Husband, Wife/ Partner) 
      
Als u wilt deelnemen aan de verloting ’’Panther Car Club 100+ Club’’ voeg dan € 15,00 toe aan uw betaling voor elk lot dat u 
wenst. (zie voor meer informatie onze website) 
  
Richt al uw betalingen aan: THE PANTHER CAR CLUB LTD. 
Voor creditcardbetalingen via the club website - click ‘membership’ en volg de instructies. 
PayPal  betalingen  zijn mogelijk via payments@panthercarclub.com 
Bank overschrijvingen gaan via: IBAN GB27 CPBK 0892 9965 4174 92  BIC CPBK GB22    
 
Omdat we een nieuwe Panther Car Club Database inrichten hierbij het vriendelijke verzoek om onderstaande vragen 
volledig en in blokletters te beantwoorden. Dit geldt ook voor het geval u een Panther bezit die niet rijvaardig is. Vul s.v.p. 
het volledige chassisnummer in. (In het verleden zijn alleen de laatste 4 cijfers gevraagd, waardoor de registratie niet 
compleet is) en stuur het formulier terug naar de ledenadministratie per gewone post of per e-mail.   
 
Zend uw volledig ingevulde formulier(en) naar  Geoff Coad, 22 Phoenix Drive, Keston, Kent, BR2 8HS, UK. 
Telefoon 0044 (0) 1689 852250   E-mail membership@panthercarclub.com 
    Lid     Partner 
Dhr, mw, titel     ____________________   ____________________ 
Achternaam   ____________________   ____________________ 
Voorna(a)m(en)  ____________________   ____________________ 
Adres      ____________________   ____________________ 
   ____________________   ____________________ 
   ____________________   ____________________ 
   ____________________   ____________________ 
Postcode  ____________________   ____________________ 
Telefoon vast      ____________________   ____________________ 
Telefoon mobiel ____________________   ____________________ 
 
E-mail Adres  ___________________________________________________________  
Geboortedatum (minimaal dag en maand) ______________  ____________________ 
Panther Car Details:-  Model ________________ cc_____  Kleur  ____________________ 
Kenteken   ____________________          Chassis Nummer ____________________ 
Aankoopdatum ____________________ Aanvullende relevante informatie over uw Panther____ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Betaling via  Cheque_____,     Paypal,  _____          Bank  _____  voor mijn lidmaatschap   
Jaarlijkse contributie  á               €……....  2 jaar €……….  3 jaar €…………… 
Panther Car Club100+ Club €………  2 jaar €……….  3 jaar €……………       

Totaal €………  handtekening ………………………..               Datum………………….. 
 
Privacy regels: The Panther Car Club Ltd, registreert de namen, adressen en voertuiggegevens van alle leden in een digitaal bestand. De gegevens in dit bestand 
worden door de club alleen gebruikt voor administratieve doeleinden, voor het besturen van de club en voor het organiseren van activiteiten die passen binnen het 
kader van de clubdoelstellingen. Gegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden. Bezwaren tegen de digitale registratie van lidmaatschapsgegevens 
kunnen worden ingebracht bij de ledenadministratie.                                                                                                                                                                           
Formulier aangepast  December 2022                                                                                                                               Geregistreerd in England & Wales No 1665307 
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