INSCHRIJFFORMULIER voor lidmaatschap. Alsook afgifte van een DOORLOPENDE
MACHTIGING voor inhoudingen (zie beneden) na invulling en ondertekening van dit
formulier.

[ ] Ik word lid van KBO Lichtenvoorde (1 lid per formulier)
[ ] Ik ben lid van KBO vereniging _____________ _____. Lidnr.: ______________
[ ] Inschrijving voor de activiteit(en) nl.:
____________________________________________
Uw lidnummer ____________________ (van KBO Lichtenvoorde)
(Bij nieuwe leden vult het secretariaat het nummer in)
Naam: ____________________

Meisjesnaam: _________

M/V

Voorletters: _______________ Geb. datum: _______________
Adres: _____________________________________________
Postcode: ____________Woonplaats: _______________
Tel. nr. _____________________Mobiel __________________
E-mailadres: ________________________________________
Rekeningnummer [IBAN]: ______________________________
Plaats en datum: _____________________________
Uw beroep: _________________________________________
Handtekening: ________________________
Heeft u interesse
- om actief mee te denken in een werkgroep? ja/nee
- in een bestuursfunctie? ja/nee
- om uw kennis op welke wijze dan ook aan te bieden? ja/nee
Heeft u in het verleden een machtiging afgegeven voor automatische inning van contributie en bijdrage
bij deelname aan een activiteit dan blijft deze machtiging geldig.
Wat u moet weten bij afgifte van EEN DOORLOPENDE MACHTIGING
Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geldverkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer
rekeningnummer gekregen. Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, dan een 2 cijferig controlegetal gevolgd door
afkortingscode van uw bank, dan uw rekeningnummer.
Naam incassant KBO Lichtenvoorde
Adres incassant: Raadhuisstraat 18a

Postcode incassant: 7131 CM
Woonpl. Incassant: Lichtenvoorde

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. financiële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en)
georganiseerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan
een of meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
KBO Lichtenvoorde.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

In KBO Mededelingen krijgt u t.z.t. een overzicht wanneer de contributie en de bijdrage aan een
activiteit geïnd wordt.

