
Achternaam, voorletters

Roepnaam Man   /   Vrouw  *)

Geboortedatum

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnummer(s)

E-mailadres

-
-
-
-

SEPA

Naam Basketballvereniging JBC/Noorderhaven
Adres Postbus 1035
Postcode 1780 EA
Woonplaats Julianadorp
Land Nederland
Incassant ID NL25ZZZ406355250000
Kenmerk machtiging

Naam (indien afwijkend)

Adres (indien afwijkend)

Postcode / Woonplaats (indien afwijkend)

IBAN

BIC

Afschrijving per Jaar / Half jaar / Kwartaal / Maand *)   op 1e bankdag v.d. periode

Plaats en datum

Handtekening

Niet invullen

1 juli t/m 30 juni. Opzeggingen, voor 1 mei van het verenigingsjaar gedaan, worden effectief per 1 juli van het nieuwe

verenigingsjaar, zodat ook tot deze datum de contributie en tenuehuur verschuldigd is.

Door ondergetekening van dit formulier geeft u toestemming aan Basketballvereniging JBC/Noorderhaven om

doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw

Doorlopende machtiging

meldt zich aan als competitiespelend/recreatief *) lid van de basketballvereniging JBC/Noorderhaven te Julianadorp. 

hierbij zich te houden aan en te gedragen naar de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen 

Ondergetekende,

Hij/zij is in de afgelopen 5 jaar wel/geen *) lid geweest van een andere basketballvereniging in Nederland. Hij/zij verklaart 

INSCHRIJFFORMULIER
Basketballvereniging JBC/Noorderhaven

datum van inschrijving:                                                           bondsnummer:

*)   Doorhalen wat niet van toepassing is.

zijn in te zien bij het secretariaat. Voor de contributiebedragen, zie onze website: www.jbcnoorderhaven.nl (lid worden).

Voor het lidmaatschap van JBC/Noorderhaven is nodig:

een ondertekend inschrijfforrnulier

een pasfoto (niet vastnieten)

machtiging tot automatische incasso (zie onder)

betaling van het inschrijfgeld (€ 10,-, wordt met de eerste contributie geïncasseerd, dus niet contant betalen!)

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk opgezegd worden bij de ledenadministratie. Het verenigingsjaar loopt van

bank om doorlopend een bedrag uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Basketballvereniging

JBC/Noorderhaven. Als u het niet eens ben met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


