
Aanvraag tot terugbetaling sport tm
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ldentlflcatiegegevens CM{id:

(Vul in of beveslig een gele klever in het vak hiernaasl)
(Gele klever)

Bus: lndex:

Land:

Naam: ... . .. ......

Straal ..

Postcode:

Rijksregistemummer:

Voomaam:

Gemeente:

Tel.: E.mailadres:

ln ts vullen door de organlsatie:

Naam van de organisatie; l1.:.r :.9. :" . Le-,s 1.9 I . P.p-g f l. T ?y
Adræ; . .I!.]es.p.er.+.{ ..?9.:. 34.9.Q. .lqe.qe.}.. ..,.....
Terefoon- of csM-nummer: . 9.4:l 6/.fiA.. 5.44......,.

E-mairadres; . . . . .. 1 g.4.ï ie r.y*. 1 g.0. g F¿i]9.!.,. Þ.? ... .

Jaarvan lidmaatschapof periode van deslname: ...

Betaald bedrag:

Datum belaling:

Dit attestgaat over het inschrijvingsgeld (978180) voor (kruis aan a.u.b,):

D een sportvereniging, een sportcentrum of een sportdienst

D e€n sportkamp van een sportvereniging, een sporkentrum of een sportdienst

Ü een jog-of arreminitiatie

Beoefende bewegingssport: ...... . ,..... .....,

Datum:

.. = -i1!fÏ**gg:su*ut
Gelieve dit formulier terug te bezorgen via uw CM-kantoor of een CM-brievenbus in uw buurt.

De CM.tegemoetkoming zal gestortworden op hetdoor CM gekende rekeningnummer.

u0oruraaru0n

Alle leden die een bewegingssport uitoetenen in clubverband, in een sportcentrum of deelnemen aan een erkende jog- of
zweminitiatie hebben recht op een tegemoetkoming in de koslen van het inschrijvingsgeld. CM betaalt vanal 1 lanuaii z1lz
jaarliiks tot 15 euro per persoon terug. De volledige voorwaarden vind je op www,cm.be, bij 'CM-diensten en -voordelen'
onder'Sport'. Je vindt er ook dit attest en de voorwaarden voor terugbetaling.

We behandelen deze gegoversconform de wet ven 8 d€cgmbôr 1992 mt b€trekking lolde b€schonning van do porsoonlijks lsvenssþer Mot !íÞonrierlng wn de p'èrsoonlii¡e
modischseôsociâlo gsg€vsns, tunnsn doz6 gôgev€nsgebru¡kt\rcrd€n orî di€nsien van CM oí van haardeo:orcanisalies waamoôsensmenwerkirngsikkoord werdgssblônlë
promolon U hobt hot ßcht on uw peßoonsgegowns t6 €otìsu¡tor€n cn lo hten ve¡bêtoron,


