Inschrijf- en incassoformulier
Ingevuld en tweemaal ondertekend formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij:
Jorian Blom, Groepspenningmeester Scouting Bennekom
Schuurhoven 1, 6721 SM Bennekom, penningmeester@scoutingbennekom.nl

Inschrijfformulier
Gegevens in te schrijven jeugdlid:

Voor- en achternaam + initialen: …………………………………………………………………..…………….
Geslacht: …………… Geboortedatum: …………………………… Speltak: …………………………………
Straat, postcode en plaats:…………………………………………………………………..……………………
Emailadres ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………………..…………..
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s): …………………………………………………………………..……
Door ondertekening van dit formulier geef ik mijn kind op als lid van Scouting Bennekom. Tegelijkertijd wordt mijn kind
ingeschreven als lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland. En gaat het lid of diens wettelijk
vertegenwoordiger akkoord met de rechten en plichten die hij/zij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland heeft ten aanzien van het lidmaatschap. Zie voor voorwaarden beëindiging lidmaatschap de website.

Plaats en datum:

Handtekening:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulier doorlopende SEPA machtiging incasso contributie
Gegevens rekeninghouder:

Naam + initialen: .…………………………………………………………………..………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode:………………….. Plaats: …………………………..........................................................................
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer (IBAN):…………………………………………………………………………………………
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Scouting Bennekom om doorlopende incassoopdrachten 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 Vereniging Scouting Bennekom. Het incasso ID
van Vereniging Scouting Bennekom is: NL36ZZZ091825740000. Uw persoonlijk machtigingskenmerk is het
lidmaatschapsnummer van het lid waarvoor de contributie geïncasseerd wordt. Het nummer wordt naar het ingevulde
emailadres gestuurd nadat het lid is ingeschreven. De contributie bedraagt € 12,- per maand (voor de stam € 7,50 per
maand). Wij incasseren de kwartaal contributie op of rond de 26e dag van de maand februari, mei, augustus en
november. Indien u niet kiest voor automatische incasso op deze wijze, dan wordt € 1,- per maand in rekening gebracht
voor administratiekosten. 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. De automatische
incasso wordt door ons stopgezet bij beëindiging lidmaatschap (zie voor voorwaarden beëindiging lidmaatschap de
website).

Plaats en datum:

Handtekening:

Scouting Bennekom ● Selterskampweg 68 ● 6721 AV Bennekom
postadres Postbus 123 ● 6720 AC Bennekom
e-mail info@scoutingbennekom.nl web www.scoutingbennekom.nl
kvk 09182574 bank NL41RABO0171006631

