SEPA

Machtiging voor standaard Europese incasso

Machtigen is gemakkelijk:

U word voorgaand aan een afboeking geinformeert over het
bedrag en moment van afboeking.

- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van
terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag

Deze voorafgaande vermelding is alleen mogelijk wanneer wij een email
adres van u hebben.
Als u het niet eens bent met een afschrijfing kunt u deze binnen 8 weken
terug laten boeken.

binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
U kunt de automatische betaling ook stoppen.
Bijvoorbeeld omdat u uw lidmaatschap opzeg.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan
plaatsvinden als u daar zelf toesteming voor geeft.
Door het afgeven van een machtiging. Noteer uw personelijke
gegevens en datum op de aangehechte Groene machtigingskaart,
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar 55V op de Korrel
Peter Hoogervorst (penningmeester 55V op de Korrel)
leeghwaterstraat 31
8265ZK Kampen

Wenst u de incasso te stoppen of op een andere manier te gaan betalen
dit kunt u kenbaar maken aan de penningmeester via het mail adres
penningmeester@ssvopdekorrel.ni

Machtigen: de makkelijke manier van betalen.

SEPA
SSV op de Korrel

Naam
Adres
Postcode

3263BB

Plaats

Kampen

Land

Nederland

Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

NL 68 INGB 0003346945
Lidmaatschap SSV op de Korrel

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
ssv op de Korrel

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
Lidmaatschap SSV op de Korrel

Als u het niet eens bent 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.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

1 IRAN
BIC
Plaats en datum

Handtekening

' Geen verplicht veld bij Nederlands 'BAN.

Mochten de betaal gegevens afwijken dan de naam van het lid dan graag deze gegevens op de
achterzijde invullen

Hoe is de kosten verdeling van een automatische incasso.
Senior lid
(gratis) senior lid
Jeugdlid
Gezinslid
(gratis) gezinslid
Donateurs

e
E

e
€
€
€

15,00
12,50
8,50
9,50
7,50
20,00

inclusief K.N.S.A. contributie
hoofdlid andere schietvereniging
inclusief K.N.S.A. contributie
inclusief K.N.S.A. contributie
hoofdlid andere schietvereniging
jaarlijks mag niet schieten

De contributie word maandelijks afgeschreven van uw rekening.
Extra kosten :
4,50
Lucht schutters dienen een inleg te voldoen van
23,00
Vuur schutters dienen een inleg te voldoen van
Senior leden die bij de K.N.S.A worden aangemeld dienen hiervoor een
inleg te doen afhankelijk van de aanmeldingsdatum (le of 2e helft van het kalenderjaar) van €45,00 of 33,00.
Dit betreft de contributie en verzekering voor het lopende jaar voor de volgende jaren zit het contributie geld bij
de vereniging contributie in.
Deze extra kosten worden met de eerste incasso verrekkend.

Om een goede koppeling te maken met de betaal gegevens graag onderstaande invullen.

Geboorte datum •
Naam •

tussenvoegsel :

Voornaam •

Adres •

Huisnummer:

Postcode :

Plaats :

Telefoon •

E-mail :

Datum/plaats •

Datum/plaats •

Handtekening lid / voogd

Handtekening bestuur SSV op de Korrel

