KBO Huissen
432…………………………
A A N M E L D I N G S – / M A C H T I G I N G S F O R M U L I E R K B O H U I S S E N.
Inschrijfdatum

: ....................................................

Voorletters

: ........................................ Achternaam

: ......................................................................................

Roepnaam

: ........................................ Geslacht

:

Geboortedatum

: ....................................................

Straat en huisnummer

: ..............................................................................................................................................................

Postcode en Woonplaats

: ..............................................................................................................................................................

Land

: ..............................................................................................................................................................

Telefoonnummer

: ..........................................................

e-mail

: ..............................................................................................................................................................

Rekeningnummer [IBAN]

: ..............................................................................................................................................................
: ..............................................................................................................................................................

Bank Identificatie [BIC]

Naam incassant
Verkorte naam
Adres incassant
Postcode incassant
Woonplaats incassant
Land incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

:
:
:
:
:
:
:
:
:

□ man □ vrouw

Mobiel

: ..........................................................................

Katholieke Bond van Ouderen Huissen
KBO Huissen
Dullert 59
6852 MB
Huissen
Nederland
NL95ZZZ567642000001
uw lidnummer *
Contributie en voor deelname aan KBO activiteiten

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Huissen om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig
de opdracht van KBO Huissen.
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.

De contributie bedraagt € 25,00 per persoon per kalenderjaar.
Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.



Met de ondertekening van het aanmeld/machtigingsformulier ga ik ermee akkoord dat mijn e-mail adres kan worden
gebruikt om mij te informeren over komende activiteiten en verenigingsnieuws.



Met de ondertekening van het aanmeld/machtigingsformulier ga ik akkoord met het gebruik van de door afdeling tijdens
haar activiteiten gemaakte beeldmateriaal voor promotiedoeleinden van de KBO afdeling Huissen.

A.u.b. aankruisen wat van toepassing is.

Plaats

: ..........................................................................
: ..........................................................................

Handtekening

: ..........................................................................

Datum

2020-01

*

zie hiervoor uw lidmaatschapskaart (Deze ontvangt u na inschrijving)

Ingeschreven bij Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 56764200
Bank: Rabobank Oost Betuwe IBAN-rekeningnummer: NL95 RABO 0124 0621 21

Het ingevulde formulier inleveren bij of opsturen naar: KBO Huissen, p.a. Vlierstraat 25A, 6851 HS Huissen

Voorwaarden KBO Huissen:
(2020-01)
De hoogte van de contributie vanaf het lidmaatschapsjaar 2019 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2018
e
vastgesteld op € 25,00 per lid. Voor een 2 lid op hetzelfde adres wordt een korting van € 5,00 verleend op het bedrag.
Een lidmaatschapsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.
Bij aanmelding vanaf januari tot en met augustus betaalt u 100% van het contributiebedrag.
Bij aanmelding vanaf september tot en met november betaalt u 70% van het contributiebedrag.
e
(Voor de te verlenen korting voor een 2 lid op hetzelfde adres worden dezelfde percentages gehanteerd).
Meldt u zich in december aan dan wordt er voor het lopende jaar geen contributie meer in rekening gebracht.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Beëindiging van het lidmaatschap kan door middel van een schriftelijke opzegging en gelijktijdige inlevering van de aan u
verstrekte ledenpas bij onze ledenadministratie, Vlierstraat 25 A te Huissen.
Uw opzegging dient uiterlijk vóór 15 december van het lopende contributiejaar door de Ledenadministratie te zijn ontvangen.
Bij ontvangst van uw opzegging na 15 december bent u nog een heel jaar contributie verschuldigd.
De afschrijving van de contributie vindt jaarlijks in februari plaats op basis van een door u afgegeven incasso-machtiging.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.
Contributiewijzigingen worden schriftelijk of via mail aan u kenbaar gemaakt.

Voor vragen over uw lidmaatschap en/of het doorgeven van wijzigingen kunt u contact opnemen met:
Ledenadministratie KBO Huissen,
p.a. Vlierstraat 25A, 6851 HS Huissen.
e-mail
:
KBOHuissen@gmail.com
telefoon
:
(026) 325 31 88

2020-01

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Secretariaat KBO Huissen,
p.a. Dullert 59, 6852 MB Huissen
e-mail
:
KBOHuissen@gmail.com
telefoon :
(026) 325 47 18

