DOORLOPENDEMACHTIGING

Naam incassant:
Adres
Woonplaats
Land
IBAN nummer
Bank Identificatie (BIC)
Incassant ID

: Hergé Genootschap
: De Scheer 8 5555 LR
: Valkenswaard
: Nederland
: NL71INGB0008207852
: INGBNL2A
: NL84ZZZ290507940000

Kenmerk machtiging / lid nr

—————————————————————————————————————
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het Hergé Genootschap om doorlopende incassoopdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de inning van de jaarlijkse contributie en uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het Hergé Genootschap. 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.
Voor 2018 bedraagt de contributie € 47,50. Leden die een machtiging afgeven betalen slechts € 46,00. De contributie wordt aan
het begin van ieder kalenderjaar geïncasseerd. Intrekken van deze machtiging kan schriftelijk bij de penningmeester van het Hergé
Genootschap.

Voorletters
Voorvoegsels
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
IBAN

: ………………………………….
: …………………………………………………….
: ………………………………………….
: ………………………………….
: ……………………………………
: ……………………………….
: …………………………………….
: ……………………………………
Bank Identificatie (BIC) : ………………………………….
Plaats
: ……………………………………….
Gewenste cadeau*

O Verjaardagskalender
Sapperloot X 2 / O 4 / O 6 / O 8 / O 9 / O 10 / O 11

* kruis of Verjaardagskalender of 1 exemplaar van een Sapperloot aan

Datum _________ - 2018
Handtekening rekeninghouder
… ………………………………………….
———————————————————————————————————————————
LEDENADMINISTRATIE
Gé Bom
ledenadministratie@hergegenootschap.nl
U kunt ook zelf uw gegevens inzien en muteren met uw
logingegevens op https://hergegenootschap.banster.nl
Heeft u problemen met inloggen of bent u uw login-gegevens
kwijt stuur dan uw mail naar info@hergegenootschap.nl

PENNINGMEESTER
Paul Haanappel
Opsturen machtiging kan digitaal naar:
ledenadministratie@hergegenootschap.nl
Opsturen per post kan naar:
Hergé Genootschap
t.a.v. Gé Bom
Moerasberg 19
4708 NK Roosendaal

