HC Sassenhein
Postbus 39
9750 AA Haren (Gn)
Inschrijving KvK: 40023673
Bank: 1421.30.397
IBAN: NL04RABO0142130397
Email: Info@hcsassenhein.nl
Internet: www.hcsassenhein.nl

Aanvraagformulier
lidmaatschap
Hengelaarsclub
Sassenhein

Stempel van de
organisatie

Voor u ligt het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de HC Sassenhein te Haren.
Nieuwe leden voor de HC Sassenhein betalen een vast bedrag aan inschrijfgeld. Nieuwe
leden van de vispas betalen eenmalig €2,30 voor het inschrijfbewijs.

1. Persoonsinformatie
Naam
Geboortedatum
Straat
Postcode+woonplaats
Telef oon

Email (blokletters)

@

Geef t hier aan welk
document u via de
f ederatie zou willen
ontvangen. .

2. Soort lidmaatschap
Donateurschap € 25,Jeugd € 15,- (t/m 13 jaar)
Junior € 30,- (14 t/m 18 jaar)
Senior € 50,- (19 t/m 64 jaar)
Senior plus € 40,- ( 65 jaar en ouder)
Inschrijf geld: Junior €10, - en Senior(plus) €20, - (geldt niet voor donateurschap en
jeugdlid)
3. Hengelsportfederatie Groningen/Drenthe
Vispas € 25,- (19 jaar en ouder)
Vispas € 15,50 (14 t/m 18 jaar)
Vispas € 8,25 ( t/m 13 jaar)
Peurvergunning € 10,-

4. Ontvangen van documenten HC Sassenhein
Ik wil graag documenten (bijvoorbeeld documenten voor de Algemene Leden
Vergadering en nieuwsbrief) digitaal ontvangen op bovenstaand e-mailadres*.
* communicatie van de HC Sassenhein verloopt tegenwoordig digitaal, daarnaast zijn
vergaderstukken voor een ALV die fysiek wordt gehouden zijn te verkrijgen bij aanvang
van de vergadering
Ga verder op de volgende pagina.
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5. Bent u in het bezit van een eerder aangeschaft dagconsent dan kunt u een reductie ter waarde van een
dagconsent ontvangen. Vul hiervoor de onderstaande gegevens in, deze kan u vinden op de dagconsent.
Naam consenthouder
Geboorte datum
Datum van afgifte
Consentnummer(rechtsboven)
6. Wijze van betaling
Ik wil gebruik maken van automatische incasso en een reductie 1 van € 10,ontvangen op de contributie van de HC Sassenhein en voeg het
machtigingsformulier toe (Pag 3.)
Ik wil graag een f actuur ontvangen van het verschuldigde bedrag.

Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen!

Datum

Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u van de
ledenadministratie een factuur met daarin verdere
informatie over de afhandeling van de aanvraag van
lidmaatschap voor de HC Sassenhein.

Handtekening

Voordat u dit document aan ons retour stuurt wees er dan zeker van dat alle velden
zijn ingevuld!
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Dit is geldig vanaf het volgende verenigingsjaar
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Doorlopende machtiging

S€PA

Naam incassant : HengelaarsClub Sassenhein
Adres incassant : Postbus 39
Postcode incassant : 9750 AA
Woonplaats incassant : Haren
Land incassant* : Nederland
Incassant ID : …………………………
Kenmerk machtiging : …………………………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HengelaarsClub Sassenhein om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens het voldoen van de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HengelaarsClub Sassenhein.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na af schrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam : ………………………………………….
Adres : ……………………………………………
Postcode : ………..……………… Woonplaats : ……………………………..
Land* : ………………………………………………………………….
Rekeningnummer [IBAN] : ………..……………………………………….
Bank Identificatie [BIC]** : …..……………………………
Plaats en datum : …..………………….…..……………………..
Handtekening: ………………………..

Handtekening ouder/verzorger2: ………………………….

*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer

Automatisch afschrijven gaat sneller, is gemakkelijker, geeft zekerheid en bespaart de
vereniging veel extra kosten!
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Bij leden onder de 18 jaar vragen wij toestemming van de ouder/verzorger
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