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St. Janstraat 66
6595 AD OTTERSUM
0485-51 24 46
info@achates.nl
www.achates.nl

Aanmeldingsformulier VV ACHATES
Persoonsgegevens
Achternaam

…………………………………………….

Tussenvoegsel ………………………………..…………………

Roepnaam

…………………………………………….

Voorletters

……………………………………………………

Geboortedatum

…………………………………………….

Geslacht

O man

O vrouw

Geboorteplaats

…………………………………………….

Legitimatie

O rijbewijs

O ID

Nationaliteit

…………………………………………….

Legitimatienr. ……………………………………………………

O pas

Adres/contactgegevens
Postcode

…………………………………………...

Huisnummer ……………………………………………………

Straatnaam

…………………………………………….

Plaats

……………………………………………………

Land

…………………………………………....

Mobiel

…………………………………………..……….

Telefoon

……………………………………………………

E-mail (VERPLICHT) ..…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Heeft u er problemen mee dat uw naam genoemd kan worden in media of bijvoorbeeld in Rood-Wit flitsen?
O JA

O NEE

OVERSCHRIJVING:
LID:

O JA

O NEE

PASFOTO:

O spelend lid

O steunend lid

O leider jeugd

O alleen trainen

O club van 50

O vrienden van Achates

O JA

O NEE

O leider senioren

PARAAF AKKOORD VERENIGING ………………………………………………………………………………………………………………...

St. Janstraat 66
6595 AD OTTERSUM
0485-51 24 46
info@achates.nl
www.achates.nl

Hoofdsponsor

Machtiging automatische incasso
VV Achates int de contributie door middel van een automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalvorm waarbij u
vooraf toestemming geeft (machtigt) om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Contributie van spelende leden
wordt in twee termijnen geïnd (in oktober/november en in januari/februari van het lopende jaar.
De contributie van niet spelende leden wordt in één termijn geïnd.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan kijken of er binnen een van onze
systemen onverhoopt een fout is gemaakt en kunnen dit dan herstellen. U kunt daarnaast zelf een automatische incasso terug
laten boeken (storneren). Meestal kunt u dat bij uw bank online regelen. In de meeste gevallen kan dit tot 8 weken (56
kalenderdagen) na de incasso. Het bedrag staat doorgaans binnen twee werkdagen op uw rekening. Is het bedrag langer dan 8
weken geleden afgeschreven, dan kunnen wij het bedrag handmatig op uw bankrekening terugstorten.
Als “incassant” moeten wij van u een geldige schriftelijke machtiging met uw handtekening hebben ontvangen. Gelieve de
onderstaand machtiging in te vullen en te ondertekenen. Zonder uw machtiging kunnen wij u aanmelding niet verwerken.
Naam incassant :
Adres incassant :
Postcode incassant:
Woonplaats incassant:

V.V. Achates
St. Janstraat 66
6596 AD
OTTERSUM

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestoemming aan VV. Achates om periodiek doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om de contributie en eventueel kosten voor boete(-s) van uw rekening af te schrijven.

Naam lid

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres lid

: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Postcode

: ……………………………………………………………

Woonplaats: ……………………………………………………..

IBAN rek.nr. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats/ datum : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Handtekening : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

