
Contributie
Cafetaria model
Om de grote diversiteit in leden van MBC Midden Nederland een goede lidmaatschap structuur te bieden, is de 

contributie uit 5 verschillende elementen opgebouwd conform onderstaand overzicht.

MBC Basislidmaatschap
Is verplicht voor alle leden. Het geeft je toegang tot de standaard diensten en producten vanuit de vereniging, zoals 

rijden onder begeleiding op de zondagochtendtraining en een groot assortiment fietskleding in het clubdesign tegen 

aantrekkelijke prijzen.  Vanaf 2016 is het Vignet van Utrechtste Heuvelrug standaard opgenomen in het lidmaatschap.

MBC Wedstrijdtraining
Deze training is onder leiding van een gecertificeerd trainer en is er op gericht om je conditie en rijvaardigheden op

wedstrijdniveau te ontwikkelen. Een uitstekende conditie en een goede technische basis zijn randvoorwaarden om in 

deze groep mee te rijden.

NTFU Lidmaatschap
Via MBC Midden Nederland kun je je opgeven voor het lidmaatschap van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). 

Hiermee krijg je o.a. korting bij toertochten die door de NTFU zijn georganiseerd. Ook ben je verzekerd voor

Wettelijke Aansprakelijkheid en voor schade aan mountainbike, racefiets en fietskleding.

KNWU Lidmaatschap
Via MBC Midden Nederland kun je je opgeven voor het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie 

(KNWU). Dit is verplicht als je deel wilt nemen aan wedstrijden die door de KNWU zijn georganiseerd. Tevens biedt 

het je een verzekering voor Wettelijke aansprakelijkheid en Persoonlijke Ongevallen.

KNWU Licentiekosten
Deze kosten voor wedstrijdlicenties zijn voor eigen rekening. Het aanvragen en verlengen van een wedstrijdlicentie kan 

administratief via de vereniging lopen. De kosten voor de wedstrijdlicentie moeten door de rijder/licentiehouder zelf 

betaald worden.

1. Deze bedragen zijn onderhevig aan indexering door de NTFU en de KNWU. MBC Midden Nederland belast de kosten zonder
administratieve opslag 1:1 door en informeert leden over eventuele wijzigingen in contributie.

Bedrag1 1 2 3 4 5 6 7 8

A MBC Basislidmaatschap* € 35,00 X X X X X X X X

Vignet NPUH* € 07,50 X X X X X X X X

B MBC Wedstrijdtraining € 60,00 X X X X

C NTFU Lidmaatschap1 € 37,29 X X X X

D KNWU Lidmaatschap1 € 14,00 X X X X

E KNWU Licentiekosten Eigen rek.

*- verplicht Totaal € 42,50 € 102,50 € 79,79 € 56,50 € 93,79 € 139,79  € 116,50 € 153,79
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Voordelen NTFU
Als lid van de NTFU ben je verzekerd tegen onder andere materiële schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen 

ten gevolge van een ongeval. Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als 

je alleen of met clubgenoten gaat fietsen. Bovendien is de schadeverzekering in heel Europa geldig. De verzekering is 

persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, bijvoorbeeld een racefiets en een mountainbike, dan hoef je ze niet beiden 

te verzekeren. Je bent namelijk verzekerd voor de fiets waarop je op dat moment rijdt.

Een dure fiets? Kies voor een hogere dekking! Rijd je op een fiets die meer dan € 1.000,- waard is, dan kun je bij de 

NTFU de dekking verhogen. Dit is mogelijk tot een bedrag van € 10.000,-

 

Kijk voor het afsluiten van de verhoogde verzekering of om antwoord te vinden op de veel gestelde vragen over de 

fietsschadeverzekering, op onze website: www.ntfu.nl/fietsverzekering

Ieder NTFU-lid is ook standaard verzekerd voor:

- Rechtsbijstand

- Ongevallen

- Aansprakelijkheid

https://www.ntfu.nl/NTFUvoorjou/Voordeel.aspx

https://www.mijnntfu.nl

https://www.fietssport.nl/magazine

https://www.fietssport.nl/magazine/id/144/actueel/fietssport-als-app

Voordelen KNWU Basislidmaatschap
• Verzekerd zijn bij activiteiten van de vereniging.

• Deelname mogelijkheid aan wedstrijden.

• Gebruik kunnen maken van aanbiedingen

      (Ziektekostenverzekering, Korting bij bezoek evenementen,  Wieler Magazine etc.)

http://www.knwu.nl
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Machtiging
 

Hierbij geef ik mezelf of mijn kind op als lid van de Mountain Bike Club Midden Nederland.  Tot wederopzegging 

verplicht ik me per kalenderjaar tot het betalen van de vastgestelde contributie en de (eventuele) extra modules.  De 

samenstelling van de contributie maakt u kenbaar door het invullen van het digitale inschrijfformulier.

Het is mij bekend dat opzegging van lidmaatschap of het wijziging van de modules schriftelijk, minimaal één maand voor 

het einde van het kalenderjaar kenbaar gemaakt moet worden bij de ledenadministratie.       

Doorlopende machtiging : SEPA

Naam    : MBC Midden Nederland

Adres    : Veldlust 12

Postcode   : 3765 ET 

Woonplaats   : Soest

Incassant ID   : NL90ZZZ404833960000

Kenmerk machtiging  : <lidnummer>

Door het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan MBC Midden Nederland doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens MBC Midden Nederland 

lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

MBC Midden Nederland.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Na acceptatie van uw inschrijving ontvangt u uw lidnummer. Jaarlijks ontvangt u 2 weken voordat de incasso zal 

plaatsvinden een e-mail met: het bedrag dat wordt geïncasseerd, de datum waarop het bedrag wordt geïncasseerd, het 

incassant ID van MBC Midden Nederland, de reden van de incasso (MBC Midden NL lidmaatschap 20..)

Het laten terugboeken van de afschrijving ontslaat u overigens niet van uw verplichtingen jegens MBC Midden Nederland. 

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen of uw lidmaatschap wenst te wijzigen, dient dit schriftelijk of door middel 

van een e-mail minimaal één maand voor aanvang van het nieuwe kalender jaar, dus op 30 november te geschieden.

 Graag ondertekenen voor accoord automatische incasso:

IBAN Nr.:

Naam:   

Plaats:

Datum:

Handtekening:

Print deze pagina uit en mail het naar: e-mail: leden@mbc-midden.nl
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