
Rameaustraat 2
1962 CA Heemskerk
Tel: 0251-243077 (dinsdag en donderdag na 19:00 uur)
E-mail: info@aeroclubheemskerk.nl
Internet: www.aeroclubheemskerk.nl

Aero Club Heemskerk

Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor voeren van de (financiële) 
administratie van de Aeroclub Heemskerk. 

Ik ga akkoord met het privacy beleid van Aeroclub Heemskerk zoals omschreven 
op: www.aeroclubheemskerk.nl/privacy

Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens onze bijeenkomsten, evenementen, activiteiten, 
wedstrijden ed  van leden van Aeroclub Heemskerk en het gebruik hiervan op onze website en sociale media.
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