REKENINGNUMMER:
NL10 RABO 032.99.34.317

Inschrijf/incasso formulier

KVK NUMMER:
40516121

Voetbalvereniging sc AH '78

POSTADRES:
dr. Lelylaan 81 - 1276 GE, Huizen
BEZOEKADRES:
't Merk 10 - 1276 DA, Huizen

Ondergetekende meldt zich aan als lid van de Voetbalvereniging sc AH '78

Naam

Adres
Straatnaam

Geboortedatum

:
:
:
:

Incassant ID

: NL72ZZZ405161

Telefoonnummer

Achternaam
Voorletters
Roepnaam

Kenmerk machtiging :

Huisnummer
Postcode
Woonplaats
(lidnr.)

e-mailadres

:
:
:
:
:
:

De aanmelding/incasso betreft een spelend/niet-spelend lidmaatschap1

Lidmaatschap

Datum aanmelding :
Datum ingang

:

Kopie Legitimatiebewijs
Bijgevoegd?
Type2
Nummer

:Ja / Nee
:
:

1

Contributie en overige kosten
De contributie is afhankelijk van het type lidmaatschap.
De hoogte van het contributiebedrag en de overige kosten worden jaarlijks vastgesteld op de
ledenvergadering en worden gepubliceerd op de website van de vereniging (www.ah78.nl).
Nieuwe leden moeten instemmen met een incasso-machtiging.
Daarom dient een rekeningnummer vermeld te worden voor contributie-incasso.
Maandelijkse incasso vindt plaats van augustus t/m mei.
Rekeningnummer [IBAN]
: :
Een lidmaatschap kan pas worden beëindigd na voldoening van het volledige contributiejaar en
schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan s.c. Almere ‘78 om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
contributie inning en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van s.c. Almere ‘78.
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.

Dit formulier kan worden ingeleverd bij de
ledenadministratie of per e-mail worden
opgestuurd naar ledenadministratie@ah78.nl
1 Doorhalen wat niet van toepassing is.
2 Vul het type legitimatiebewijs in. Paspoort/Rijbewiijs/ID-Kaart

Handtekening

:

een voetbalclub met een eigen identiteit
info@ah78 - www.ah78.nl

