Doorlopende Machtiging

Naam:
Adres:
Postcode:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

SEPA

Groninger Biologen Duikvereniging Calamari
Blauwborgje 16
9747 AC
Plaats: Groningen
Land: Nederland
NL69ZZZ400230760000
_____________________________________________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de penningmeester van
GBD Calamari 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 G.B.D. Calamari.1
Deze opdrachten worden gegeven wegens:
- Jaarlijkse contributies2
- Opleidingsbijdragen3
- Borg4
- Kosten i.v.m. de deelname aan verenigingsactiviteiten5
- Kosten i.v.m. de aanschaf van verenigingskleding5
- Boetes6
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
- Naam

_________________________________________________________

- Adres

_________________________________________________________

- Postcode

________ Plaats____________________ Land__________________

- IBAN

_____-______-_________________________________

- BIC

_______________

- Datum

___-___-______ Plaats ___________________ Handtekening
____________________

O Bij deze ga ik akkoord met de privacy policy van GBD Calamari7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ten minste 10 dagen voor de uitvoerdatum wordt u via de mail op de hoogte gesteld van een incasso-opdracht.
De contributies (Calamari en NOB), zullen rond eind november worden afgeschreven. Voor lidmaatschappen
aangegaan na 30 november in een bestuursjaar, geldt dat deze bedragen binnen twee maanden na aanmelding worden
geïncasseerd.
Opleidingsbijdragen worden eenmalig geïncasseerd binnen twee maanden na het beginnen van de opleiding.
De borg zal eenmalig geïncasseerd worden bij uitgifte van materiaal. Bij teruggave van het materiaal aan de
materiaalmeester zal de borg worden teruggestort.
Kosten i.v.m. de deelname aan verenigingsactiviteiten/aanschaf van verenigingskleding worden uiterlijk twee
maanden na deelname/binnenkomst van de bestelling afgeschreven.
Eventuele boetes worden uiterlijk twee maanden na berichtgeving afgeschreven.
De privacy policy is in te zien op de website: https://gbdcalamari.nl/privacy

