
Inschrijfformulier

:Privacy
         Onderstaande ingevulde gegevens worden opgeslagen in een database die

       .   uitsluitend gebruikt worden tbv het functioneren als medewerker Door het
            invullen geef je toestemming dat VKR Traffic deze gegevens mag opslaan en

     /  .     gebruiken voor het uitvoeren van zijn haar functie Behalve het doorgeven van
  ( , , +  + , bepaalde gegevens Voorletters Achternaam Geboorteplaats Land Datum

              Adres en mailadres in een lijst aan de gemeente tbv de aanstelling nimmer de
         .gegevens aan derden geven noch inzage geven tot de database

:Voorletters
:Roepnaam
:Achternaam

:Tussenvoegsel
:  / *  (      )Geslacht Man Vrouw doorhalen wat niet van toepassing is

:Geboortedatum
:Geboorteplaats

:Geboorteland

:Straatnaam
:Huisnummer

:Postcode
:Woonplaats

 :Telefoon Mobiel
 :Telefoon Vast

 :Email adres

 ( . . .      )Bankrekening t b v uitbetalingen van vergoedingen en of verloning
:IBAN

  :Ten name van



:Vervoer
    / *(      )Ik heb eigen vervoer Ja Nee doorhalen wat niet van toepassing is

 ;   : / / / *(  Indien ja wat voor vervoersmiddel Scooter Brommer Motor Auto doorhalen
    ):wat niet van toepassing is

:Kenteken
:Merk
:Kleur

(       ):Medisch deze informatie verstrekken wij nooit aan derden
        ? / *(   Heeft u een ziekte welke uw functie kan beïnvloedden Ja Nee doorhalen wat

   )niet van toepassing is
 : Indien ja ?:Welke

     ?Waardoor kan dat de functie beïnvloedden
         Gebruikt u hiervoor medicijnen waarvan de EHBO of ambulancepost

   ? / *(      )ter plaatse moet weten Ja Nee doorhalen wat niet van toepassing is

    ? / *(      )Heeft u een voedsel allergie Ja Nee doorhalen wat niet van toepassing is

                Is er iemand die wij meteen op de hoogte moeten brengen als er iets met u
?*(      )gebeurd doorhalen wat niet van toepassing is

 :     ( ) /   ( )  ?Indien ja Wie en op welk nummer s is zijn die perso o nen bereikbaar



          @ - .ingevuld formulier graag afgeven bij de administratie of mailen naar info vkr traffic eu


