
        Aanvraag tot aansluiting 2023 KSC 
 

PROMOTIR ASBL.: Rue Chérimont, 372  -  5300 ANDENNE. 

Tél +32(0) 85/84 92 92  -  E-MAIL: info@promotir.be  -  www.cherimont.com 

N° de compte: BIC : GKCCBEBB IBAN :  BE19 0689 3044 1912 

 

Te Chérimont, beschermen we uw persoonlijke gegevens (in overeenstemming met onze AVG 
25/05/2018). Beschikbaar op aanvraag per mail naar info@cherimont.be of op onze website 
cherimont.com    

Naam : …………………………………   Voornaam : ……………………… 
Gsm1 : …………………………..……    Taal :            Fr        NL       Eng   

Adres1 : …………………………………………………………  N° : ………… 

Postcode + plaats1 : …………………………………………………………… 

Geboorteplaats en datum1 : ………………………………………………… 

N°licentie1 : ………………………… N° federatie :………………………… 

Geldigheid : …………………… 
1 Dank u voor het invullen van de gegevens die nog niet in ons bezit zijn of voor de mogelijke 
wijzigingen in uw gegevens 

E-mail (in drukletters) : ………………………………………………………… 
Ik wens de nieuwsbrief te ontvangen  

Standaard JA, anders « NEE » aanvinken      □  NEE            

Informatie :  
 
- Deze aansluiting is geldig tot 31/12/2023. Deze zal pas aanvangen als alle 

wettelijke documenten in ons bezit zijn, alsook de betaling is uitgevoerd. Uw 
dossier wordt pas opgestuurd naar de federatie (voor de betreffende schutters) 
wanneer al deze voorwaarden voldaan zijn. 

- We nemen enkel uw dossier in ontvangst als deze volledig is.   
- Elke schutter is verantwoordelijk voor zijn eigen dossier. 
- Het lid tarief is van toepassing van zodra het lidgeld betaald is. 
- Door te ondertekenen, beloof ik dat ik het interne reglement zal respecteren en er 

volledig aan zal voldoen. Het interne reglement is beschikbaar aan de receptie. U 
kunt op eenvoudig verzoek een exemplaar verkrijgen via info@cherimont.be of op 
onze site cherimont.com. 
 
 

We nemen enkel uw dossier in ontvangst als deze volledig is! 
 

 
Vermelden « gelezen en goedgekeurd » ………………………………… 

 
Datum + handtekening :  ……………………………………… 
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     Tarieven en nodige documenten : 

   

 
 

  CLUB (aanvraag voor aansluiting bij KSC)              ……… € 
 
   Voor niet-federatie leden, hebben we een kopie van uw licentie/jachtverlof/model 4 en het bewijs    
    van uw verzekering voor jagers of recreatieve schutters nodig.  

o Juniors :  
 Geboren in 2007 – 2008             0 € 
 Geboren in 2005 – 2006 (incl.)              25 € 
 Geboren in 2002 – 2004 (incl.)         60 € 

 
o Volwassenen :  

 Ladies club en Handisport (mits attest) 
 Sportschutters (vanaf 21 jaar)       85 € 
 Jagers of recreative schutters       85 € 

 Mannen 
 Sportschutters (vanaf 21 jaar)             120 € 
 Jagers of recreative schutters             120 € 

 Partner club = -20% op clubgeld           96 € 
                               Op vertoon van de 2023 lidmaatschapskaart 

Club : Rangers club, HSV, SPTJA, BSTC  
 

 

 

 

 

                                                                                    Fed er at i e (Origineel getuigschrift van goed gedrag en zeden) +  
rijksreg nr. : ….  .… .… - …… ….          ……… € 

 
 

 Juniors (Geboren tot 2002 incl.)          7 € 
 Volwassenen (Vanaf 2001)       22 € 

 
 

 

 Licentie : Door uw zorg 
 

Totaal        …………….. € 

 
 Bank                    Kassa                  Bancontact                Factuur   

 

Datum van betaling :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturatie gegevens : 

 

Aan te vinken door de club bij ontvangst van uw documenten 


