Inschrijfformulier Sociï

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Nationaliteit:

alleen invullen indien geen Nederlandse

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Type legitimatie dat je gebruikt voor deze inschrijving:

Nummer van de identiteitskaart/het paspoort/het rijbewijs:
(niet het BSN)

Straat + nr.:

Postcode:

Woonplaats:

E-mail:

Telefoonnummer(s):

Dit formulier kun je inleveren bij je leider. De gegevens kunnen ook direct gemaild worden
naar noutnijenhuis@hotmail.com.

Sportvereniging Sociï
Opgericht 10 mei 1946
Lankhorsterstr. 3a
7234 SR Wichmond
Tel.0575-441547

Rabo bank Graafschap West
Nr: 3664.17.258
K.v.K. 40102273

Doorlopende machtiging algemeen*
Ondergetekende machtigd S.V. Sociï (afdeling voetbal) met bankrekeningnr. 36.64.17.258
om van zijn/haar rekening af te schrijven inzake contributie en eventuele
boetes/administratiekosten.
Naam
:
Adres
:
PC en plaats :
Bankrekeningnr.: _______________

Postrekeningnr.: _______________

Datum: ________________

Handtekening: _________________

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking bij bank of Postbank worden ingediend.
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan
S.V. Sociï.

Machtiging voor automatische afschrijving.
Machtigen is gemakkelijk:
-

u vergeet nooit te betalen;
u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of de machtiging intrekken.

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft.
Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en
datum op de bijgevoegde machtiging, zet er uw handtekening onder en stuur of geef
uw machtiging aan degene die u wilt betalen.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan een gele
terugboekingskaart.
U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap opzegt.
U gebruikt dan een rode kaart: intrekking machtiging. U vult de kaart in, stuurt deze op
en de afschrijving stopt.
Houdt u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking.
Machtigen de makkelijkste manier van betalen.
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