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Genk, postdatum. 

LID WORDEN VAN SCUDERIA FERRARI CLUB GENK-BELGIUM vzw 

Beste Ferrarista, 
 
U wenst lid te worden van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw ? 
 
In enkele stappen leggen wij U uit hoe U te werk dient te gaan. 
 
1. Stort het lidgeld op volgend rekeningnummer van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw,  

IBAN BE 099790 8568 5357 - SWIFTCODE/BIC ARSPBE22, met vermelding “lidgeld en het jaartal”. 
- lidgeld seniorlid 2019: 50,00 euro + ev. 10,00 euro verzendkosten (zie punt 4) 
- lidgeld familylid (*) 2019: 20,00 euro (*= alle familieleden die op hetzelfde adres wonen als het seniorlid) 
- lidgeld juniorlid (*) 2019: 20,00 euro (*= iedere jongere onder de 14 jaar dat op hetzelfde adres woont als het 
seniorlid) 

 
2. Het lidmaatschap is geldig voor EEN jaar, te starten vanaf de datum van 1 april van het jaar waarin u uw lidgeld 
heeft gestort tot en met 31 maart van het jaar hierop volgend. 
 
2. Vul het aanvraagformulier in bijlage volledig en correct in. Denk eraan om ook uw kledingmaat te vermelden op 
pagina 1 (en 2). Vergeet niet op pagina 3 de Europese regelgeving ivm Wet op de Privacy (GDPR) goed te keuren of af 
te wijzen, uw handtekening te plaatsen onderaan op pagina 1 en pagina 3 en stuur het terug naar het secretariaat van 
Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw, c/o Giulio Giulietti, Weg naar As 223 te 3600 Genk-België. Of U kunt het ook 
doormailen naar: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com//genk@scuderiaferrari.club 
 
3. Na ontvangst van het lidgeld en het aanvraagformulier zullen wij uw gegevens noteren in een database van Scuderia 
Ferrari Club SCArL. In Maranello zal uw nieuwe lidkaart worden aangemaakt en samen met het Welcome Kit 
opgestuurd naar de zetel van onze vereniging. Het drukken van de lidkaarten gebeurt maandelijks en start in de 
maand april van het kalenderjaar. Na ontvangst sturen wij uw lidkaart + Welcome Kit door naar uw thuisadres. 
 
4. Verzending van uw lidkaart + Welcome Kit naar uw thuisadres: wij vragen een tussenkomst van 10,00 euro voor 
de verzendkosten. U kunt dit bedrag overmaken samen met het lidgeld. Anderzijds kunt u uw lidkaart en Welcome 
Kit komen afhalen in ons clublokaal tijdens vooraf aangekondigde activiteiten van onze vereniging. In dat geval 
dient u deze meerprijs niet te betalen. 
 
Hebt U nog vragen, aarzel niet om ons te contacteren. 

Met sportieve groeten en SEMPRE FORZA FERRARI!!  

 

Giulietti Giulio                                                                                                                                                                                  
Voorzitter – Presidente                                                                                                                                                                       
Scuderia Ferrari Club Genk vzw 

 


