BV Second Dribble
p/a Sportzaal De Kamp
Dr. A. Schweitzerlaan 1
7772 EC Hardenberg
info@second-dribble.nl
www.second-dribble.nl

Opgericht 16 februari 1977
Inschrijfnummer KvK 40059306
Bankrekeningnummer:
NL32RABO032.49.36.966

INSCHRIJFFORMULIER
PERSONALIA
Naam

:

Voornaam

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoon (thuis)

:

Telefoon (06)

:

Emailadres (1)

:

Emailadres (2)

:

Geboortedatum

:

Ik geef mij per

m / v [*]

op als lid van BV Second Dribble Hardenberg.

Naast de trainingen speel ik wel / geen competitiewedstrijden
Voor verdere informatie zie bijgaande voorwaarden voor lidmaatschap en contributies
AUTOMATISCHE INCASSO
Automatische incasso in acht termijnen (incl. bondsafdracht) in de maanden augustus t/m april .
(De contributie wordt geïnd op of rond de 26e van elke maand)
Automatische incasso in drie termijnen (incl. bondsafdracht) in de maanden augustus ; november en maart.
(De contributie wordt geïnd op of rond de 26e van elke maand)
Automatische incasso per geheel seizoen.
(De contributie plus de bondsafdracht wordt geïnd op of rond de 26e van de maand volgend op de ingang van
het lidmaatschap)
Van één van bovenstaande incassomanieren dient gebruik te worden gemaakt.
Ondergetekende machtigt BV Second Dribble hierbij tot wederopzegging om de verschuldigde contributies en
bondsafdrachten af te schrijven van zijn/haar
IBAN-rekeningnummer:

tenaamstelling:

…………………………………………

handtekening:

……………………………………………

Door ondertekening van dit formulier verklaar ik de voorwaarden voor lidmaatschap en contributies te hebben
ontvangen, van de inhoud daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen.
Aanvullende informatie:
* De incassant id van BV Second Dribble is : NL93ZZZ400593060000.
* Het kenmerk van uw machtiging aan Second Dribble is : Contributie 1234 (hierbij staan de letters 1234 voor de
laatste 4 cijfers van uw IBAN).

Datum:………………………………………………… Handtekening:………………………………………………………
(Bij een minderjarig lid is de handtekening van een der ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger verplicht)
Dit formulier dient zo spoedig mogelijk na de inschrijving te worden ingeleverd bij één van de bestuursleden of
per email ingediend bij de ledenadministratie van BV Second Dribble (ledenadministratie@second-dribble.nl ).
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

