
                                                       
                                                                                                                 
 
 
 

Inschrijfformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graag dit formulier samen met bijgevoegde verklaring sturen naar: 
Secretariaat Mazda 626 Club 
p/a Kerkakkerstraat 26 
5504 GP Veldhoven 

 
Helaas, we kunnen geen leuke dingen doen zonder contributie. 
Wanneer je binnen 3 weken je lidmaatschap van € 55,00 (of € 75,00 voor partnerlidmaatschap) overmaakt op 
rekening nummer  NL71INGB0000984553 t.n.v. J.G.M. Peters, Best, o.v.v. contributie Mazda 626 Club, dan kan 
de inschrijving rond gemaakt worden. Voor België, Luxemburg en Duitsland IBAN NL71INGB0000984553 en de 
BIC (of SWIFT code) van de ING is INGBNL2A. 
 
Met de allerbeste groeten en tot ziens! 
Hans Peters, Voorzitter 
 
Tel: 06-20536380 / Email: info@mazda626.nl 
  

Achternaam: 
 
Straat: 

Voornaam: 

Woonplaats:  

Telefoon: 

E-mail: 

Geboortedatum of Verjaardag: 
 
): Auto model: (bijv 626 GLX coupé 1.8 wit 1989, zie kentekenpapieren): 
 

Postcode: 
 

Mobiel: 
 

Chassisnr.: 

Kleur (nummer): Kenteken: 



                                                       
                                                                                                                 
 
 
 

 
 
 
VERKLARING 
 
 

Schade/Letsel: 

Hierbij verklaar ik bekend te zijn met en akkoord te gaan dat de Mazda 626 Club Nederland op geen 

enkele manier aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele materiële en immateriële schade 

tijdens club bijeenkomsten dan wel tourritten. Alle mogelijke schade/letsel is te allen tijde een zaak 

van de eigenaren van de betrokken voertuigen. 

 
Privacy verklaring: 

Om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is elk lid verplicht 

bijgaande privacy verklaring volledig in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan het 

secretariaat. 

 

 
 Naam: 
 
 Datum: 
 
 Handtekening: 



                                                       
                                                                                                                 
 
 
 

PRIVACY VERKLARING LEDEN 
 
Voor het voeren van de clubadministratie en het benaderen van leden voor evenementen heeft de Mazda 626 
GT & Coupé Club Nederland, vanaf nu te noemen de Mazda 626 Club, gegevens van u in haar administratrie 
opgenomen.Omdat wij genoodzaakt zijn deze gegevens in beheer te hebben voor het voeren van 
clubactiviteiten hoeft u ons geen toestemming te verlenen deze gegevens te bezitten zolang u lid bent van de 
Mazda 626 Club. 
 
Uiteraard zal de Mazda 626 Club uw privacyrechten conform de nieuwe AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht 
wordt, te allen tijde respecteren en willen wij daarom ook volledig transparant zijn over onze werkwijze. 
 
De gegevens die wij van u hebben vastliggen, mag u te allen tijde bij ons opvragen. Wij zullen deze nooit 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming delen met welke andere partij of organisatie dan ook. Als u geen lid meer 
bent zullen wij alle gegevens, die wij voor onze administratie van u in beheer hebben, twee jaar na het 
beëindigen van uw lidmaatschap verwijderen. Wel bewaren wij het kenteken en chassisnummer van de auto’s 
die wij van u kennen. Deze autogegevens zijn vanuit onze administratie niet meer te herleiden naar u als 
persoon. Wij houden deze gegevens in beheer t.b.v. het bestellen van onderdelen, het opvragen van auto 
informatie. Dit in lijn met de clubdoelstellingen om Mazda 626en van andere leden te kunnen onderhouden en 
voor hen onderdelen te kunnen bestellen van vergelijkbare objecten die wij eerder binnen de club hebben 
gehad.  
 
Zoals gezegd is de administratie vertrouwelijk en enkel ten behoeve van bestuursdoeleinden. Naast de 
bestuurszaken zijn er echter ook gegevens die wij als Mazda 626 Club op een normale manier met elkaar willen 
kunnen blijven delen zoals wij dat tot nu toe ook altijd hebben gedaan. In het bijzonder in het clubblad en op de 
website. Hiervoor moeten wij wel expliciet uw toestemming vragen. Deze zaken zijn namelijk niet noodzakelijk 
voor het dagelijks bestuur van de Mazda 626 Club en deze gegevens zijn door publicatie logischerwijs zichtbaar 
voor andere clubleden of mensen buiten de Mazda 626 Club. In deze verklaring vragen wij u uitdrukkelijk om 
hiervoor toestemming te geven.   
 
Ook vragen wij u via dit formulier nogmaals te bevestigen in te stemmen en te zullen handelen in 
overeenstemming met ons, conform de AVG aangepast, huishoudelijk reglement. Al deze documenten zijn 
beschikbaar via de website www.mazda626.nl en worden in het clubblad vermeld. 
 
Wanneer er tijdens uw tijd als lid van de Mazda 626 Club foto’s van u, uw auto of mensen die u meeneemt naar 
een clubevenement op de website zijn geplaatst, zullen wij deze niet actief van de website verwijderen of 
automatisch na het beëindigen van uw lidmaatschap opruimen. Wel heeft u binnen de wet het recht om 
vergeten te worden. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u contact opnemen met het bestuur en kunt 
u zonder toelichting of opgaaf van reden gebruik maken van dit recht. Wij zullen dan specifiek door u 
aangegeven afbeeldingen met uw beeldmerk verwijderen van de website.  
 
Conform de wet zijn wij niet verplicht uw beeldkenmerk ook uit historische ‘papieren’ archieven of hun digitale 
equivalenten te verwijderen. Dit recht is dus niet uit te oefenen op afbeeldingen of vermeldingen in oude 
clubbladen. Ook niet als deze online beschikbaar zijn. Vandaar dat wij u bij deze ook separaat nog een keer 
expliciet vragen aan te geven in te stemmen met vermeldingen van deze gegevens in het clubblad. 
 
Graag zouden wij deze verklaring van u ingevuld en ondertekend retour ontvangen. Onderteken hierbij dus ook 
pagina 1 en vergeet niet bij de ‘Ja/ Nee’ keuzes één van beide opties door te strepen. 
 
 



                                                       
                                                                                                                 
 
 
 

 
Ondergetekende:  
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Woonplaats: 
 
 
Verklaart lid te zijn van de Mazda 626 Club. 
 
Verklaart kennis te hebben genomen en in te stemmen met: 

- De privacy verklaring voor leden; 
- De privacy verklaring van de Mazda 626 Club; 
- Het huishoudelijk reglement van de Mazda 626 Club. 

 
 
Verklaart in te stemmen met vermelding van gegevens in het clubblad: 
 
Voornaam en achternaam:        Ja / Nee 
Algemene autogegevens: Model, kleur, specificaties:     Ja / Nee 
Kenteken en Chassisnummer:        Ja / Nee 
Verjaardagsdatum (zonder geboortejaar)      Ja / Nee 
Foto’s van zichzelf en het voertuig waar men mee naar evenementen komt:  Ja / Nee 
 
 
Verklaart in te stemmen met publicatie van gegevens op de website van de Mazda 626 Club: 
 
Voornaam en achternaam:        Ja / Nee 
Foto’s van zichzelf en het voertuig waar men mee naar evenementen komt:  Ja / Nee 
 
 
Verklaart geen gegevens van andere leden te delen met derden. Verklaart de privacy van andere clubleden te 
beschermen en terughoudend te zijn met het vastleggen van gegevens. Verklaart bij het constateren van 
misstanden, lekken of overtreding van deze regels in het algemeen of door andere leden in het bijzonder, hier 
z.s.m. melding van te maken bij het bestuur van de Mazda 626 Club. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend: 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
Plaats:      Datum: 
 


