Club van 50
Als lid van de club van 50 steunt u Achates. Met uw donatie kunnen we iets extra’s doen
voor de leden van onze vereniging, waardoor het prettig en sportief voetballen is en blijft.
Het lidmaatschap bedraagt € 50,- per jaar.
VV Achates zal de jaarlijks de bijdrage van 50 euro ten behoeve van de Club van 50 innen
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. In dit geval jaarlijks een bedrag van 50 euro. Formulieren getekend tot en met
31 juli van het jaar, worden in augustus geïncasseerd. Formulieren getekend na 31 juli
worden in januari in het daaropvolgende jaar geïncasseerd.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan
kijken of er binnen ons betalingssysteem een fout is gemaakt. We kunnen dit dan alsnog
herstellen. U kunt daarnaast zelf een automatische incasso terug laten boeken (storneren).
Meestal kunt u dat bij de bank online regelen. Storneren kan in de meeste gevallen tot 8
weken na de incasso. Het bedrag staat dan weer binnen twee werkdagen op uw rekening. Is
het bedrag langer dan 8 weken geleden afgeschreven dan is er altijd nog de mogelijkheid dat
wij het handmatig terugboeken.
Als incassant moeten wij een geldige schriftelijke machtiging met uw handtekening hebben
ontvangen. Gelieve onderstaand machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Achates om jaarlijks
een incasso opdracht te sturen naar uw bank om de contributie van de Club van 50 van uw
rekening af te schrijven
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode incassant:

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

Naam:

………………………………………………………………………………………………..…………………

Adres:

……………………………………………………………………………………………………………..……

Postcode:

…………………………

e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………..

IBAN:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ……………………………………..…………………..

Plaats/datum : …………………………………………………………………….
Handtekening:…………………………………………………………………….

