
 
 

Société Des Gourmets Eurégionale 
 

AANMELDING LIDMAATSCHAP SOCIÉTÉ DES GOURMETS EURÉGIONALE  
 
Achternaam:  .........................................   Groep:   ......................................... 

Voorletters:  .........................................   Roepnaam:  ......................................... 

E-mail:   ......................................... 

Telefoon:  .........................................   Mobiel:   ......................................... 

Adres:   .............................................................................................................................. 

Postcode:  ......................................... 

Woonplaats:  ......................................... 

 
Hierbij meld ik mij aan als lid van de Société des Gourmets Eurégionale en ben bekend met het reglement 
en functioneren binnen de vereniging: 
  

• over de periode van september t/m juni wordt er een (1) avond per maand in groepsverband 
gekookt (tien kookavonden). 

• het lidmaatschap gaat in na toetreding tot de kookgroep.  
• het lidmaatschap is voor minimaal een (1) jaar en wordt ieder kalenderjaar automatisch verlengd 

met  een  (1)  jaar.  Opzeggen  kan  tegen  1  juli  en  31  december  met  inachtneming  van  een 
opzegtermijn van een (1) maand. 

• de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en wordt vooraf in twee 
termijnen betaald (1 februari en 1 september).  

• bij tussentijds toetreden zal de contributie per avond tot de eerstvolgende termijn in rekening 
worden gebracht. 

• bij toetreding dient het toetredende lid een eenmalig entreegeld ter hoogte van 50% van de 
jaarcontributie te voldoen. 

• door ondertekening geef ik de vereniging toestemming voor het verwerken van mijn 
bovenstaande persoonsgegevens ten behoeve van nieuwsbrieven, bestuursmededelingen, 
oproepen ALV etc. conform de privacyverklaring hieronder.  

 
Het is mij bekend dat er na toetreding een apprentiproef afgelegd moet worden.  
 
 
Handtekening nieuw lid: ............................................................. 

Datum:   .............................................................  
 
 
Voor akkoord:  ............................................................. 

Chef de fourneau:  .............................................................  

Groep:    ............................................................. 

Datum:     ............................................................. 

 
Opsturen per post of per mail:  
Secretaris SDGE  
Stokhorstlaan 70  
7531 JG Enschede  
E: secretaris@sdge.nl met cc aan administratie@sdge.nl  



 
 

Société Des Gourmets Eurégionale 
 

PRIVACYVERKLARING AVG 
 
Vereniging Société des Gourmets Eurrégionale (SDGE), gevestigd te Enschede, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
Het Theehuis  
Min. de Savornin Lohmanlaan 15  
7522 AP Enschede 
053-4356168 
www.sdge.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
SDGE  verwerkt  je  persoonsgegevens  doordat  je  gebruik  maakt  van  onze  website  of  omdat  je  deze 
gegevens  zelf  aan  ons  verstrekt.  Hieronder  vind  je  een  overzicht  van  de  persoonsgegevens  die  wij 
verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 

- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- IP adres 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
SDGE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van jouw betalingen  
- Verzenden van onze nieuwsbrief 
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- Het optimaliseren van de website 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
SDGE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je 
gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
SDGE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor 
de  uitvoering  van  onze  overeenkomst  met  jou  of  om  te  voldoen  aan  een  wettelijke  verplichting.  Met 
bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te 
zorgen  voor  eenzelfde  niveau  van  beveiliging  en  vertrouwelijkheid  van  jouw  gegevens.  SDGE  blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het 
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen 
de  verwerking  van  jouw  persoonsgegevens  door  SDGE.  Dat  betekent  dat  je  bij  ons  een  verzoek  kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een 
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar secretaris@sdge.nl. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
SDGE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als 
jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@sdge.nl. 
  



 
 

Société Des Gourmets Eurégionale 
 

Doorlopende machtiging       SEPA 
 
Naam   : Société des Gourmets Euregionale 
Adres   : Minister de Savornin Lohmanlaan 15 
Postcode  : 7522 AP 
Plaats   : Enschede 
Incassant ID  : NL60zzz400736310000 
Kenmerk machtiging : _  _  _  _  _  _  /  (in te vullen door SdGE) 
Reden betaling : Contributie Société des Gourmets Euregionale 
 
Door  ondertekening  van  dit  formulier  geeft  u  toestemming  aan  de  vereniging  Société  des  Gourmets 
Euregionale om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Société des Gourmets Euregionale. 
 
Als u het niet eens bent met deze machtiging kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving van uw bankrekening contact op met uw bank. 
 
Naam  : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres  : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats  : …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres : …………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN  : NL   _  _    _  _ _ _   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

BIC  :  _  _  _  _  NL2  _  

 
 
 
Plaats  : …………………………………. Datum: ………………………………………. 
 
 
 
Handtekening :               …………………………………………………………………………………………………………….. 
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