
 
Lidmaatschap en Actie Voorwaarden “1 jaar 10 euro lidmaatschap!” 

 

Met het verzenden van dit formulier bevestig je dat je lid wenst te worden van de Fietsersbond en dat je 

deelneemt aan de actie “1 jaar 10 euro lidmaatschap”.  

 

Lidmaatschap Fietsersbond en toestemming éénmalige incasso 

De contributie van het lidmaatschap wordt door de Fietsersbond geïncasseerd door middel van een éénmalige  

incasso. De actieprijs van 1 jaar lidmaatschap is € 10,-. 

 Je geeft  toestemming aan de Fietsersbond om een éénmalige  incasso opdracht te sturen naar je bank om 

een bedrag van € 10,-  van je rekening af te schrijven. 

 Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving contact op met jouw bank. 

 

Deelname actie “1 jaar 10 euro  lidmaatschap” 

 Deze actie wordt aangeboden door de Fietsersbond. 

 Het ‘1 jaar 10 euro’ lidmaatschap is voor klanten van Kingpolis die een nieuwe fiets- of e-bikeverzekering 

hebben afgesloten. 

 Actie alleen geldig voor mensen die nog geen lid van de Fietsersbond zijn.  

 Het ‘1 jaar 10 euro’ lidmaatschap is een online lidmaatschap inclusief 1 proefnummer van het 

ledenmagazine. NB. Alleen bij een volledige lidmaatschapsbijdrage van € 30,- per jaar ontvang je het 

magazine 4 keer per jaar. 

 Deelnemers worden via e-mail op de hoogte gehouden van onze activiteiten. 

 Het ‘1 jaar 10 euro’ lidmaatschap’ stopt automatisch na 1 jaar.  

 De actie is geldig van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020. 

 Fietsersbond kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de 

actievoorwaarden zal op deze website aangepast worden, voorzien van een datum waarop de wijziging 

ingaat. 

 Indien een deelnemer niet meer wenst deel te nemen aan de actie, dan kan deelnemer zich afmelden bij de 

ledenadministratie van de Fietsersbond (ledenadministratie@fietsersbond.nl). 

 De Fietsersbond behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie te allen tijde te beëindigen 

of te verlengen. 

 De Fietsersbond gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij gebruiken ze om je te informeren over 

ons werk, onze producten en voor marketingdoeleinden. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat 

aangeven via privacy@fietsersbond.nl. Meer informatie over het privacy beleid van de Fietsersbond vindt je 

hier: https://www.fietsersbond.nl/privacyverklaring/.  

 Op de actie, deze voorwaarden en geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaan tussen Fietsersbond en 

de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing.  

 Eventuele klachten ter zake deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt bij de Fietsersbond. 
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