Betalingsformulier
Naam

Adres

Postcode Woonplaats

telefoon geboortenummer datum

lid 1
lid 2
lid 3
lid 4
lid 5
lid 6
lid 7
lid 8

E-mail adres hoofdbewoner:…………………………………………………….
0*) Hierbij machtig ik de Kon. Erkende IJsclub Lage Zwaluwe om jaarlijks € …,….
af te schrijven van bankrekeningnummer …………………………….

______________________________

__________

Naam (in blokletters)

Handtekening

0*) Hierbij machtig ik de Kon. Erkende IJsclub Lage Zwaluwe om eenmalig € …,….
af te schrijven van bankrekeningnummer ……………………………. voor
het lidmaatschap voor het seizoen ………/………

______________________________
Naam (in blokletters)

__________
Handtekening

0*) Ik maak € …,…over voor het lidmaatschap voor het seizoen ………/……… op het
bankrekeningnummer 12.67.12.077 t.n.v. Kon. Erkende IJsclub Lage Zwaluwe

*(a.u.b. aankruisen wat voor u van toepassing is)

IJsclublagezwaluwe@hetnet.nl
www.IJsclublagezwaluwe.nl

Uitleg Betalingsformulier
Zoals u kunt zien op het betalingsformulier willen wij u vragen alle gegevens van u en/of uw gezinsleden
in te vullen, deze informatie hebben wij nodig voor het up to date te houden van onze ledenadministratie.
Verder zouden wij graag uw e-mail adres ontvangen zodat wij u ook via e-mail op de hoogte kunnen
houden.
1. U machtigt de ijsclub om jaarlijks het lidmaatschapsgeld van uw rekening af te schrijven.
Op de voorzijde van deze brief kruist u de mogelijkheid aan voor een jaarlijkse automatische
incasso. Hierbij vult u het bedrag en uw naam in blokletters in en zet u uw handtekening op de
daarvoor bestemde plaats. Het ingevulde formulier levert u in op onderstaand adres. De IJsclub
zal dan ieder jaar in december het betreffende bedrag eenmalig van uw rekening afschrijven.
Opzegging van de automatische incasso is mogelijk door dit schriftelijk aan ons door te geven.
2. U machtigt de ijsclub om eenmalig het lidmaatschapsgeld van uw rekening af te schrijven.
Op de voorzijde van deze brief kruist u de mogelijkheid aan voor een eenmalige automatische
incasso. Hierbij vult u het bedrag en uw naam in blokletters in en zet u uw handtekening op de
daarvoor bestemde plaats. Het ingevulde formulier levert u in op onderstaand adres. De IJsclub
zal dan in december van het betreffende jaar het betreffende bedrag eenmalig van uw rekening
afschrijven.
3. U maakt het bedrag zelf over (dit is mogelijk via internetbankieren of via de blanco acceptgiro’s
die u van uw bank ontvangt).
Op de voorzijde van deze brief kruist u de mogelijkheid aan voor overschrijving, het bedrag kunt
u vóór 4 december overmaken naar rekeningnummer 12.67.12.077 ten name van Koninklijk
Erkende IJsclub Lage Zwaluwe. Na deze datum wordt het bedrag verdubbeld.
Wilt u bij de omschrijving uw naam en adres vermelden!?

Het volledig ingevulde formulier kan
(vóór 4 december) worden ingeleverd bij:
Marsja Dubbelman
Nieuwlandsedijk 22
4926 AR LAGE ZWALUWE
0168-480605
Of via E-mail naar: IJsclublagezwaluwe@hetnet.nl

IJsclublagezwaluwe@hetnet.nl
www.IJsclublagezwaluwe.nl

