Lidmaatschap Schaatsvereniging De Striene West-Brabant
U geeft zich op als lid van schaatsvereniging De Striene West-Brabant. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Zonder schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie, uiterlijk voor 1 juni, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
De hoogte van het lidmaatschapsgeld en andere voorwaarden staan vermeld op de website www.striene.nl.

Gegevens:
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Adres + huisnummer
Postcode
Telefoon
e-mail *

man

vrouw

Woonplaats
GSM

* vermeld het e-mailadres waarop je correspondentie van de Striene wilt ontvangen

Betaalwijze
Ik maak jaarlijks zelf het lidmaatschapsgeld + € 2,50 administratiekosten over op rekeningnummer
NL31RABO0140747370 t.n.v. Schaatsvereniging De Striene West Brabant. Vermeld Lidmaatschap en naam!
Ik machtig de Striene en vul onderstaande machtiging in

Doorlopende machtiging

S€PA

U geeft toestemming aan de Striene om, voor bovengenoemd lid, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens activiteiten die verbonden zijn aan deze vereniging, zoals
lidmaatschapsgelden, licenties, gewestelijke abonnementen, kleding, jeugdschaatswedstrijden, ed. Enkele van deze
activiteiten zijn alleen mogelijk als er een machtiging is afgegeven.
Het baanabonnement voor de recreatieve uren (woensdag, vrijdag, zondag) kan niet via deze machtiging worden
geïncasseerd, dit moet bij de kassa van de ijsbaan worden betaald.
U wordt conform de Europese regelgeving 14 dagen voorafgaand aan de incasso per e-mail geïnformeerd over het te
incasseren bedrag en de datum, voorzien van uw machtigingskenmerk.
In verband met de ondertekening is het niet mogelijk het formulier gescand te mailen naar de ledenadministratie
Per lid dient een machtiging afgegeven te worden, ook wanneer de gegevens van de rekeninghouder hetzelfde zijn.
Stopzetten van de machtiging verloopt automatisch na het beëindigen van het lidmaatschap of na een schriftelijk bericht (bv
e-mail) aan de ledenadministratie.

Gegevens incassant
Naam:
Incassant ID

Schaatsvereniging de Striene West-Brabant
NL97ZZZ402823010000

IBAN
BIC

NL31RABO0140747370
RABONL2U

Gegevens rekeninghouder
IBAN rekening nummer
BIC (Bank Identificatie)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening

(indien minderjarig van ouder verzorger)

Dit formulier na ondertekening opsturen naar de ledenadministratie van De Striene:
Chantal Verduijn
Zeggelaan 77
4844 SC Terheijden

printen

