Ondergetekende:
naam : _________________________voorletters : ______ roepnaam : ___________ geboortedatum :____________
adres : ___________________________________________________________________________________________
postcode : ____________________

woonplaats : _____________________________________________________

telefoon : ______________________ e-mail : ________________________ _________________________________
meldt zich aan voor een lidmaatschap van € 24,- per jaar.
(Met een Automatische afschrijving ontvangt u € 1,50 korting, vul hiervoor de machtiging in.)
De verschuldigde contributie is door mij voldaan: door contante betaling / overschrijving op
IBAN: NL22 INGB 0000 576968 ten gunste van: Computer Vereniging Bollenstreek. *)

Wilt U het clubblad “de Bolleboos” per mail ontvangen? Dit is gratis *)
Wilt U het clubblad “de Bolleboos” per post ontvangen.? Dit kost U € 10,- per jaar meer. *)
Wilt U het clubblad “de Bolleboos” gratis op de clubdag afhalen? *)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Het lidmaatschap vangt aan op het moment dat de betaling van uw contributie is ontvangen.
Opzeggen lidmaatschap. Dit moet schriftelijk -en tenminste twee maanden voor het einde van het lopende
contributiejaar. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Tevens geef ik toestemming dat mijn persoonsgegevens gebruikt worden door bestuursleden van de CVB, om telefonisch,
per e-mail en/of per post contact op te kunnen nemen voor clubaangelegenheden, zoals het innen van de contributie e.d.
Uw gegevens verstrekken wij NIET aan derden.
Plaats : ________________________________________ Datum : _________________

Handtekening:

U kunt De CVB kosten besparen. Machtig ons de contributie automatisch te incasseren en u ontvangt €1,50
korting op uw contributie. Vul onderstaande machtiging in en onderteken deze. Lever dit formulier in op onze
bijeenkomst of stuur het op aan: Penningmeester, Stationsweg 160, 2182 BE Hillegom
Automatische incasso is 100% veilig! Bent u het niet eens met een afboeking, dan kunt u binnen 8 weken het bedrag door
uw bank terug laten storten.
Als u uw lidmaatschap opzegt (zie hiervoor ook “opzeggen lidmaatschap”) stopt ook de automatische incasso.
=======================================================================================
Ondergetekende, verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
"Computer Vereniging Bollenstreek” het jaarlijks vastgestelde contributiebedrag en eventueel €10,voor verzending van de bolleboos van mijn rekening af te schrijven.
Bank rekeningnummer

: __________________________________________________________

Naam
: ___________________________________________________ _
Adres
: _____________________________________________________
Postcode en woonplaats:______________________________________________
Datum en handtekening :

t.n.v.

