MACHTIGINGSFORMULIER
Welkom bij Merwede/Multiplaat!
DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING S€PA
Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen.
Naam incassant:

S.K.C. Merwede

Incassant ID:

Adres incassant:

Thorbeckelaan 104, 3362 BV Sliedrecht

Kenmerk machtiging*:

NL41ZZZ403224740000

PERSOONLIJKE GEGEVENS:
Naam lid:

Geboortedatum:
Naam rekeninghouder:
Adres:

Huisnummer:

Postcode en plaats:
IBAN-nummer:
Emailadres:
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•
•
•
•
•
•
•
•
▪
•
▪

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging S.K.C. Merwede om doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven voor contributie en machtigt u uw bank om doorlopend op of
rond de 26e van iedere maand een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van S.K.C. Merwede.
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.
Indien deze machtiging voor de 15de van de maand in bezit van de ledenadministratie is wordt de verschuldigde contributie van de
door u opgegeven incassoperiode de 26e van deze maand geïncasseerd. Bij ontvangst na de 15de van de maand, is dit de 26e van de
volgende maand. ▪
Contributiewijzigingen worden tijdens de ledenvergadering vastgesteld. De door u te betalen contributie wordt dan automatisch
aangepast naar de nieuw vastgestelde te betalen contributie.
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een incasso mislukt. Banken brengen de kosten voor het terugboeken van incasso’s in
rekening bij de incassant (Merwede). Als daar aanleiding tot is, zal S.K.C. Merwede deze kosten doorberekenen aan het lid.

Datum:
Dit formulier per lid volledig en ondertekend inleveren bij de desbetreffende
wedstrijdsecretaris. Wij mogen niet incasseren indien het formulier niet volledig is ingevuld.

ADRES: Thorbeckelaan 104
3362 BV Sliedrecht		
0184 - 413 608 (kantine)

WEB: info@skcmerwede.nl
www.skcmerwede.nl

Handtekening
rekeninghouder

SOCIAL:

