Aanmeldingsformulier
E-mail
IBAN

www.vgschiphol.nl
secretaris_vgs@schiphol.nl
NL73 RABO 0113 2416 82

Hierbij geef ik mij op als lid van de Vereniging van Gepensioneerden Schiphol (VGS)
Achternaam en voorletter(s)

……………………………………………………………………… Hr./Mevr.

Straat en huisnummer

……………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

……………………………………………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………………………………………………

Telefoon

Mobiel………………………………………Vast.………………………………

E-mailadres

…………………………………………………………………………................

Toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens.
Door aanmelding als lid van de vereniging geeft u VGS toestemming voor het verwerken van bovenstaande
persoonsgegevens in haar ledenbestand, e.e.a. in overeenstemming met de privacy verklaring van de vereniging,
zoals vermeld op de website.
De website van de vereniging bevat ook een ledenlijst met uitsluitend vermelding van naam en woonplaats van de
leden. U wordt verzocht hieronder aan te geven of u wel of geen bezwaar heeft tegen vermelding van uw naam en
woonplaats op de website.
Ik heb geen / wel* bezwaar tegen vermelding op de website ledenlijst *(doorhalen wat niet van toepassing is).

De contributie bedraagt thans €15,00 per jaar. Graag ontvangen wij het bedrag via automatische incasso.
Daarom verzoeken wij u onderstaande machtiging te verstrekken, volgens de instructies van de Nederlandse banken.

Machtiging doorlopende Euro-Incasso
Naam Incassant

Vereniging Gepensioneerden Schiphol

Adres

Piet Heinstraat 7, 2231 RK Rijnsburg

ID Incassant

NL 46222342446380000

Naam

………………………………………………………………………………………

Straat en huisnummer

………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats

………………………………….…………………….……………………………..

Land

………………………………………………………………………………………

Rekeningnummer (IBAN, 18

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

tekens)

Plaats

………………………………………… Datum ……………………………………

Handtekening

…………………………………………

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de VGS om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie over een jaarperiode en uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven volgens de opdracht van de VGS. 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.

