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 LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 

ERKENDE NATUURBESCHERMINGSVERENIGING 
 
 
   

 

Aanvraag van lidmaatschap 

t.a.v. het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. (LJV) Egon-
Anheuser-Haus, D-55457 Gensingen 

 

Voornaam: 
 

Achternaam: 
 

 
Straat: 

  
Landcode, postcode: 

 

 
Plaats: 

  
Geboortedatum: 

 

 
Aanspreekvorm, 

 

 
/ 

 
Contactgegevens: 

   

(tel., fax.    
e-mail: etc.)    

 
 

 

Bij dezen verzoek ik om toelating als lid 

van de 'Kreisgruppe1' en de 'Hegering2' *   

in het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V., en wel met ingang van 1 januari van dit jaar. 

Ik verplicht mij ertoe, de statutaire jaarlijkse bijdrage van 108,00 euro aan het begin van elk jaar via 
automatische incasso te betalen aan het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. In individuele gevallen 
zijn conform de statuten (§ 9) kortingen op de bijdragen mogelijk. Vul de reden voor de korting in en 
voeg altijd een dienovereenkomstig bewijs toe aan uw verzoek. 

 
 

Ik ben me ervan bewust dat een uittreding slechts per einde van het jaar, met kennisgeving per 
aangetekende brief, mogelijk is tot uiterlijk 30 september van het betreffende jaar en dat ik kan 
worden geroyeerd indien ik niet voldoe aan mijn financiële verplichtingen jegens de vereniging. 

Tot nu toe heb ik de jachtvergunning gevalideerd. Ik vraag u om mij te informeren 
over de toelating. Indien de verantwoordelijke districtsgroep niet binnen zes weken bezwaar 
aantekent, wordt de aanvrager opgenomen in de ledenlijst. Verder worden het hoofd van de 
wildbeheereenheid, de penningmeester en de secretaris geïnformeerd. De maandelijkse bezorging van 
de nieuwsbrief van het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. 'Jagd und Jäger' wordt in opdracht 
gegeven. De inning van de lidmaatschapsbijdrage wordt conform de statuten uitgevoerd door het LJV-
kantoor. Een formulier voor de automatische incasso is bij deze aanvraag gevoegd. 

Informatie inzake gegevensbescherming: 
Met mijn handtekening bevestig ik tevens de ontvangst van de Informatie inzake 
gegevensbescherming van het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. 

 
 

 

Plaats, datum, handtekening  
(alleen geldig met originele handtekening) 

 

*wordt ingevuld door de districtsgroep als er geen wensen worden aangegeven 

                                                           
1 hierna vertaald met districtsgroep 
2 kleinste organisatorische eenheid van jagers in Duitsland, hierna vertaald met wildbeheereenheid 
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 LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 

ERKENDE NATUURBESCHERMINGSVERENIGING 
 
 
   

 

 

Verlening van een SEPA-machtiging tot automatische 
incasso 

 
Begunstigde: 

 
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Egon-Anheuser-Haus 
D-55457 Gensingen 

 
Incassant-ID DE76ZZZ00000150018 

 
 

 

 

Mandaatreferentie (in te vullen door de betaler) 
 
 

 
Lidmaatschapsnummer 

(wordt bij nieuwe leden achteraf ingevuld) 

 

SEPA-machtiging tot automatische incasso: 
 

Ik machtig/wij machtigen het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. om de desbetreffend geldige, 
jaarlijkse bijdrage van mijn/onze rekening af te schrijven via automatische incasso. Tevens instrueer ik 
mijn/instrueren wij onze bank om de bedragen overeenkomstig de opdracht van het 
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e.V. van mijn/onze rekening af te schrijven. 

 
Ik kan/Wij kunnen binnen acht weken na afschrijving – met ingang van de dag van afschrijving – 
verzoeken om terugbetaling van het afgeschreven bedrag. De met mijn/onze bank overeengekomen 
voorwaarden zijn van toepassing. 

 

 
Betaalmethode: Doorlopende betaling Eenmalige betaling 
 

 
  

Naam, voornaam (rekeninghouder) Straat, huisnummer 
 
 

  

Postcode, plaats Telefoon 
 
 

  

Bank E-mail 
 
 

  

IBAN (max. 22 cijfers) BIC (8 of 11 cijfers) 
 
 

  

Plaats en datum Handtekening 
 (alleen geldig met originele handtekening) 
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 LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 

ERKENDE NATUURBESCHERMINGSVERENIGING 
 
 
   

 

Privacyrechtelijke schriftelijke toestemming (Duitse wet inzake 
bescherming van persoonsgegevens (BDSG) / AVG) 

 
De in de lidmaatschapsaanvraag vermelde persoonsgerelateerde gegevens, in het bijzonder naam, adres, 
telefoonnummer, bankgegevens, die uitsluitend noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de tot stand komende 
lidmaatschapsrelatie, worden verzameld op basis van gerechtvaardigde belangen. 
 
Voor elk verderstrekkend gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens en de verzameling van aanvullende 
informatie is regelmatig de toestemming van de betreffende persoon vereist. Hiernavolgend kunt u deze 
toestemming vrijwillig geven. 
 

 
Toestemming voor het gebruik van gegevens voor andere doeleinden 
 
Vink de volgende gebruiksdoeleinden aan indien u daarmee akkoord gaat. Als u geen 
toestemming wenst te geven, laat u de velden leeg. 
 
 Ik ga ermee akkoord dat de LJV mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer gebruikt voor 

communicatiedoeleinden en mij per e-mail of post informatie stuurt omtrent de vereniging. 
 
 Ik ga ermee akkoord dat de LJV wedstrijdresultaten en mijn contactgegevens als functionaris (in LJV, 

regionale of districtsgroep, 'wildbeheereenheid') publiceert in ledenpublicaties en op de homepage van 
de LJV en deze doorgeeft aan koepelorganisaties (ook internationaal). 

 
 Ik ga ermee akkoord dat de LJV verjaardagen en jubilea publiceert in ledenpublicaties. 
 
 Ik ga ermee akkoord dat de LJV foto's en video's van mij produceert tijdens evenementen, wedstrijden, 

cursussen en seminars en deze publiceert op de homepage en de Facebook-pagina van de LJV. Ik werd 
erop geattendeerd dat de foto's en video's met mijn persoon door de publicatie op het internet of op 
sociale netwerken wereldwijd kunnen worden opgeroepen en dat de vertrouwelijkheid, integriteit 
(onschendbaarheid), authenticiteit (echtheid) en beschikbaarheid van de foto's en video's daarom niet 
kunnen worden gegarandeerd. Indien deze niet wordt ingetrokken, geldt de toestemming voor 
onbepaalde tijd. De toestemming kan met werking voor de toekomst worden ingetrokken. De LJV kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor de soort en de vorm van het gebruik door derden, zoals het 
downloaden van foto's en video's en het latere gebruik en de wijziging ervan. Ik werd er tevens op 
geattendeerd dat in het kader van mijn deelname aan openbare evenementen van de LJV, ondanks mijn 
herroeping, foto's en video's van mijn persoon kunnen worden gemaakt en gepubliceerd mogen 
worden i.v.m. PR-werkzaamheden. 

 
 
_______________________      _______________________ 
Plaats, datum        Handtekening van de betrokkene 
 
Rechten van de betreffende persoon: informatie, correctie, schrapping en blokkering, herroepingsrecht 
U hebt te allen tijde het recht om de LJV te verzoeken, u uitgebreide informatie te verstrekken t.a.v. de over u opgeslagen 
gegevens. 
 
Daarnaast kunt u tegenover de LJV te allen tijde correctie, schrapping en blokkering van individuele persoonlijke gegevens 
verlangen. 
 
Bovendien kunt u te allen tijde zonder vermelding van redenen uw herroepingsrecht uitoefenen en de verleende 
toestemmingsverklaring met werking voor de toekomst wijzigen of volledig intrekken. U kunt de herroeping per post of per e-mail 
versturen naar de LJV.  
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 LANDESJAGDVERBAND RHEINLAND-PFALZ E. V. 

ERKENDE NATUURBESCHERMINGSVERENIGING 
 
 
   

 

Opmerkingen over gegevensverwerking 
 

1. Naam en contactgegevens van de voor de verwerking 
verantwoordelijke persoon  
Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de 
verwerking van gegevens door: 
het Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, Fasanerie 1, D-55457 
Gensingen, tel: 0049 6727 89440, fax: 0049 6727 894422, e-mail: 
info@ljv-rlp.de, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer Dieter 
Mahr, de vice-voorzitters, de heren Gundolf Bartmann, Kurt Schüler en 
Thomas Weber, en de penningmeester, de heer Bernward Scharding. 
 

2. Functionaris voor gegevensbescherming 
De functionaris voor gegevensbescherming van de vereniging is de 
heer Wolfgang Schärfe, advocaat van Nieding+Barth 
Rechtsanwalts-aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. Hij is 
bereikbaar via het bovenstaande adres van de LJV RLP of via 
datenschutz@ljv-rlp.de. 
 

3. Verzamelen en opslaan van persoonsgerelateerde gegevens 
evenals soort en doel en het gebruik ervan 
Wanneer u contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, 
verzamelen wij de volgende informatie: voornaam, achternaam, 
adres (woonplaats, leverings- en factuuradres), eventueel het 
lidmaatschapsnummer en informatie die nodig is voor de 
verwerking en afhandeling van uw aanvraag of bestelling. 
 

Wanneer u contact met ons opneemt in het kader van uw 
lidmaatschap, verzamelen wij de volgende informatie: voornaam, 
achternaam, adres, aanspreekvorm/titel, contactgegevens 
(telefoon, fax, e-mail), bankgegevens, geboortedatum en andere 
informatie die nodig is voor de verwerking en afhandeling van uw 
lidmaatschap. 
 

Deze gegevens worden verzameld 
om u als lid te identificeren; om de nakoming van contractuele 
verplichtingen te waarborgen; om met u te corresponderen; voor 
de facturering en afrekening; voor de vervulling van ons 
verenigingsdoel; voor de verzending van ons ledentijdschrift 'Jagd 
und Jäger'; voor de elektronische verzending van 
verenigingsinformatie; voor de afhandeling van eventuele 
aansprakelijkheidsclaims evenals als voor de validatie van 
eventuele claims tegen u. 
 

De verwerking van de gegevens geschiedt op uw verzoek en is 
volgens art. 6 lid 1 zin 1 a, b AVG vereist voor de vermelde 
doeleinden, de juiste verwerking van het lidmaatschap en/of de 
aanvraag alsook de wederzijdse nakoming van de verplichtingen 
i.v.m. het lidmaatschap. 
 

De publicatie van verjaardagen en jubilea in ons ledentijdschrift 
'Jagd und Jäger' evenals de daarmee gepaard gaande verwerking 
van uw geboortedatum baseren op uw toestemming en zijn op basis 
daarvan volgens art. 6 lid 1 zin 1 a AVG geoorloofd voor de eerder 
vermelde doeleinden. U hebt volgens artikel 7 lid 3 AVG het recht 
om deze toestemming te allen tijde te herroepen. 
 

De voor het lidmaatschap door ons verzamelde 
persoonsgerelateerde gegevens worden tot het einde van de 
wettelijke archiveringstermijn opgeslagen en daarna gewist, tenzij 
wij volgens artikel 6, lid 1 zin 1 c AVG op grond van fiscaal- en 
handelsrechtelijke voorschriften (van HGB, StGB of AO) verplicht 
zijn, deze gedurende een langere periode op te slaan of tenzij u hebt 
ingestemd met een verderstrekkende opslag volgens artikel 6, lid 1, 
zin 1 a AVG. 
 
4. Doorgifte van gegevens aan derden 
Een doorgifte van uw persoonsgerelateerde gegevens aan derden 
voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden vindt niet 
plaats.  
Voor zover dit op grond van art. 6, lid 1, zin 1 b AVG voor de 

verwerking van de contract- en/of lidmaatschapsrelatie met u 
vereist is,  
 
 

worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven  
 

aan derden. Dit omvat in het bijzonder de doorgifte aan de 
verenigingsorganen, door ons ingezette orderverwerkers en andere 
dienstverleners in het kader van de uitvoering en verwerking van 
het lidmaatschapscontract, uw bestelling of uw verzoek en de 
vervulling van wettelijke verplichtingen. Dit zijn voornamelijk de 
regionale en districtsgroepen, 'wildbeheereenheden en bedrijven in 
de categorieën IT-dienstverleningen, banken, telecommunicatie, 
incasso, logistiek-, verzend- en printdiensten. De doorgegeven 
gegevens mogen door de derde uitsluitend worden gebruikt voor 
de voornoemde doeleinden. 
 

5. Rechten van de betreffende persoon 
U hebt: 
• volgens art. 7 lid 3 AVG het recht om uw toestemming te allen 

tijde te herroepen. Dat heeft tot gevolg dat wij de 
gegevensverwerking, die op deze toestemming berustte, met 
werking voor de toekomst niet meer mogen voortzetten; 

• volgens art. 15 AVG het recht om informatie over uw door ons 
verwerkte persoonsgerelateerde gegevens te verlangen; 

• volgens art. 16 AVG het recht op onmiddellijke correctie of 
completering van onjuiste of onvolledige, bij ons opgeslagen 
persoonsgerelateerde gegevens; 

• volgens art. 17 AVG het recht op verwijdering van uw bij ons 
opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens, tenzij de 
verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht 
op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de 
vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van 
openbaar belang of voor de validatie, uitoefening of 
verdediging van rechtsaanspraken; 

• volgens art. 18 AVG het recht op beperking van de verwerking 
van uw persoonsgerelateerde gegevens indien de juistheid 
van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking 
onwettig is, u echter weigert de gegevens te laten wissen en 
wij de gegevens niet langer nodig hebben, u deze echter nodig 
hebt voor de validatie, uitoefening of verdediging van 
rechtsaanspraken of u bezwaar hebt gemaakt tegen de 
verwerking volgens art. 21 AVG; 

• volgens art. 20 AVG het recht om de door u aan ons verstrekte 
persoonsgerelateerde gegevens in een gestructureerd, 
gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de 
overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te 
verlangen en 

• volgens art. 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij 
een inspectiedienst. In de regel kunt u hiervoor contact 
opnemen met de inspectiedienst die verantwoordelijk is voor 
uw woon- of werkplaats of voor de zetel van onze vereniging. 
De voor ons verantwoordelijke inspectiedienst is: der 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, D-
55116 Mainz. 

 

6. Herroepingsrecht 
Indien uw persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt op 
basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, zin 
1 f AVG, hebt u het recht om volgens art. 21 AVG bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens indien 
daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie. 
 

Als u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, is een e-
mail naar info@ljv-rlp.de afdoende. 
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