Inschrijfformulier Frettenvereniging “Frettig Gestoord”
Dit formulier na invulling en ondertekening graag retour naar:
Secretariaat FG : Dr. J.G. Mezgerstraat 76, 2041 HR Zandvoort
Ik word lid van Frettig Gestoord vanaf de volgende periode:
Het hele lopende jaar (jan.—dec.): € 23,00 + € 2,50 inschrijfkosten.
Vanaf 1 juli + het volgend jaar : € 34,50 + € 2,50 inschrijfkosten.
(n.b: het lidmaatschap dient minimaal 1 jaar te duren en loopt tot 31 dec.)
Ja, ik meld mij aan als vakantieoppas en Frettig Gestoord mag mij op de
vakantielijst zetten. ( nadere informatie in ons mokje)

Naam Dhr / Mevr. / Fam. :…………………………………………………….
Voornaam :………………………………………………………………………….
Adres : ………………………………………………………………………………..
Postcode en plaats :………………………………………………………………...
Telefoonnr. :………………………………. Mobielnr. : ………………………...
E-mailadres :…………………………………………….
Datum : ………………………………………………...
Handtekening :

………………………………………………………………………….

23 sept. 2020

Ondergetekende is stilzwijgend lid tot wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk of per
email te gebeuren 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

Voor onze administratie;
Lidnummer:……………….………

Welkomsbrief

Mokje verstuurd

Frettenpocket verstuurd
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Doorlopende machting

Sepa

Dit formulier na invulling en ondertekening graag retour naar:
Secretariaat FG : Dr. J.G. Mezgerstraat 76, 2041 HR Zandvoort
Naam
Adres

: Frettenvereniging Frettig Gestoord
: Jerry Bockstraat 45

Postcode

: 3543 CA

Woonplaats

: Utrecht

Land

: Nederland

Incassant ID

: NL53 ZZZ 3330 2463 0000

Kenmerk machtiging :
Reden betaling

: Jaarlijkse contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Frettig Gestoord
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Frettig Gestoord.
Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terug boeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: ……………………………………………..

Adres

: ……………………………………………..

Postcode

: ……………………………………………..

Woonplaats

: ……………………………………………...

Land

: ……………………………………………..

Iban

: …………………………………………….

Bank identificatie[BIC]* : ……………………………………………..
Telnr. / email

: ……………………………………………...

Plaats : ………………………………………………. Datum : ………………………….
23 sept. 2020

Handtekening :

……………………………………………..

* geen verplicht veld bij nederlandse Iban.
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