INSCHRIJFFORMULIER
HV Sittardia

Ruimte voor je recente

Postbus 424
6130 AK SITTARD
Pasfoto
Mail: ledenadministratie@hvsittardia.nl

Seizoen

Verplicht!!!!!

2017-2018

Persoonlijke gegevens

Familie naam:

Voorletters:

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geslacht

Man

Vrouw

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon thuis:

Mobiel Vader:

Mobiel Moeder:

Mobiel Lid:

1e E-mail adres t.b.v. correspondentie:

2e E-mail adres:

Mail adres Lid:

Historie:

Alleen invullen als je al eens eerder bij een Handbal vereniging hebt gehandbald !!!!

Ik ben eerder lid geweest van Handbalvereniging:

Dat lidmaatschap heb ik opgezegd op :

Mijn NHV Nummer is:

Algemeen:

Ik heb de beschikking over een auto:

Ja

Nee

Ik ben bereid om tijdens uitwedstrijden te rijden :

Ja

Nee

Paraaf :

Machtiging voor Standaard Europese Incasso

SEPA

Machtigen is gemakkelijk:

€

* U vergeet nooit te betalen.

U wordt voorafgaand aan een afboeking, via de

* U bespaart u zelf de rompslomp van het steeds regelen van

eenmalige factuur door HV Sittardia geïnformeerd

terugkerende betalingen.

over het bedrag en moment van afschrijving. Als

* U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag

u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze

binnen 8 weken terug kunt laten boeken.

binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug

* U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

laten boeken. Zie de blauwe kaart voor meer info.

€

€

Een betaling met een standaard Europese incasso kan

U kunt de automatische betaling ook stoppen,

plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door

bijvoorbeeld omdat u uw lidmaatschap opzegt. U

het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke

kunt dan de Rode kaart "intrekken machtiging"

gegevens en datum op de aangehechte Groene machtigingskaart

gebruiken. U vult de kaart in, stuurt deze naar

zet uw handtekening en scan deze indien mogelijk in en mail

HV Sittardia, Postbus 424, 6130 AK Sittard.

deze naar: penningmeester@hvsittardia.nl

De afschrijvingen zullen dan stoppen.

U kunt hem ook uitprinten en in de daarvoor bestemde bak

Let wel: de gehele contributie blijft verschuldigd.

in de kantine deponeren, of sturen naar:
HV Sittardia, Johan Kleinendreef 14 6132 TP Sittard

Rode en blauwe gedeelte is voor je eigen administratie !!

Deze kaart in een envelop verzenden naar: HV Sittardia, Postbus 424,6130AK Sittard

Intrekken Machtiging

SEPA

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan:
Naam:
Adres:
Postcode:
Lid/NHV nummer:

HV Sittardia
Postbus 424
6130 AK

Plaats:

Sittard

Om van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens:
Reden betaling:
Contributie HV Sittardia
Kenmerk *
* deze gegevens staan op uw rekeningafschrift.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

IBAN:
BIC**
Plaats en datum

Handtekening

** Geen verlicht veld bij Nederlandse IBAN

Paraaf :

Terugboeken? Neem contact op met uw bank!

SEPA

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving,
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook, voor het moment van afschrijving, verzoeken om een standaard Europese
incasso opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen
machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw
bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Doorlopende machtiging

SEPA

, 6132 TP Sittard

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Deze kaart mailen naar: penningmeester@hvsittardia.nl of sturen naar: HV Sittardia Johan Kleinendreef 14, 6132 TP Sittard

Lid/NHV nummer:
Reden betaling:

Contributie HV Sittardia

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
HV Sittardia
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:
Contributie betaling HV Sittardia
Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

IBAN:
BIC**
E-mail adres:

Handtekening

Datum:
** Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Hierbij verklaar ik, bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld. Ik ga akkoord met de statuten en voorwaarden van
HV Sittardia. Verder ga ik akkoord met het publiceren van foto's en/of filmpjes die gebruikt kunnen worden voor promotie
materiaal van de vereniging website, clubblad, Facebook of social media, waar mijn kind of ik opstaan!

Het groene gedeelte van het SEPA formulier geheel invullen!!!!!

Ondergetekende:
LID:

Ouder:

