Inschrijfformulier lidmaatschap VOORTT

Beide formulieren invullen in blokletters.
Naam, vrl(s):
Roepnaam:
Straatnaam en nummer:
Postcode en Woonplaats:
Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
Email adres (werk):
Email adres (privé):
Rang
WID-nummer:
Registratienummer:
INGANGSDATUM (lidmaatschap):
Bij het aanvaarden van het lidmaatschap van onze vereniging heeft u tevens de verplichting aanvaard om, conform
de Statuten art 8 lid 2 en art 7 van het Huishoudelijk Reglement, jaarlijks de verschuldigde contributie te voldoen
aan de vereniging. Dit kan d.m.v. het SEPA doorlopende incasso machtiging, bladzijde 2, in te vullen, te
ondertekenen en te op te sturen. De afschrijving vindt plaatst in de maand januari van het boekjaar.
B E L A N G R I J K: I.h.k.v. de AVG worden uw gegevens in een databestand verwerkt bij de penningmeester en
bijgehouden. De gegevens uit het databestand zijn voor intern gebruik en worden NIET verstrekt aan derden m.u.v.
a) de drukkerij die de Bandelier maakt en verzend, b) de bankinstelling die de incasso uitvoert voor het innen van
de contributie, c) het bureau die onze uitnodigingen verstuurt en d) het facilitair Bedrijf Defensie die gegevens
nodig hebben voor toelating op een Defensiecomplex wanneer de vereniging daar een Reünie/ALV houdt.
Bij ondertekening van dit inschrijfformulier geeft u toestemming aan de vereniging om u persoonsgegevens te
verstrekken aan deze externe partijen.

Plaats:

Handtekening:

Datum:

Welkomstcadeau – Streep door welk cadeau je NIET wenst.

DE INGEVULDE EN ONDERTEKENDE ORIGINELE FORMULIEREN OPSTUREN NAAR:
Penningmeester VOORTT
p/a Iep 33, 5682 HL Best

Bijlage bij: HHR
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S E P A - DOORLOPENDE EUROPESCHE INCASSO MACHTIGING
www.voortt.nl
www/facebook.com/voortt
secretaris@voortt.nl

Naam:
Adres:
Postcode:
Land:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

VOORTT
p/a Iep 33
5682 HL
Woonplaats: Best
Nederland
IncassantID: NL60ZZZ404778300000
Wordt bekend gesteld aan rekeninghouder nadat het formulier is verwerkt.
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de vereniging VOORTT om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de vereniging VOORTT.
De gegevens die de vereniging moet aanleveren aan haar bank (ING) zijn alleen de naam van de
rekeninghouder en het IBAN-rekeningnummer.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

R e k e n i n g h o u d e r (gegevens van uw bankpas of bankafschrift)
Naam:
Adres:
Woonplaats:

Postcode:

Land: NEDERLAND
IBAN: NL
Plaats:

BIC:
Handtekening:
(Rekeninghouder)

Datum:

===============================================================================
In te vullen door penningmeester
Toekennen lidnummer
Incasso-opdracht aanmaken
Contributiebedrag 2022
Paraaf:
Datum:
Paraaf:
€ 28,00
€ 30,00
Lidnr:
Datum:

Bijlage bij: HHR

Auto. Incasso

Telebankieren
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