S€PA

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Land
Kenmerk machtiging

:
:
:
:
:

Stichting Clubdiensten
Galvanistraat 34
6716 AE
Woonplaats : Ede
Nederland
Incassant ID : NL97ZZZ558210220000
(dit kenmerk wordt achteraf toegekend en op elke factuur vermeld)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Clubdiensten te Ede om namens BSV
Moorfielders te Ede doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank teneinde bedragen van uw rekening
af te schrijven wegens contributie, koop en/of huur van materialen en deelname aan evenementen en acties, en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Stichting Clubdiensten.
U kunt deze eenmalig afgegeven machtiging op ieder moment opzeggen door een verzoek in te dienen bij de
ledenadministratie van BSV Moorfielders hetzij per e-mail (ledenadministratie@moorfielders.nl), hetzij schriftelijk.
De geldigheid van de machtiging vervalt automatisch op het moment dat u geen lid meer bent van BSV
Moorfielders en geen openstaande facturen meer heeft.
Indien het door u opgegeven bankrekeningnummer te eniger tijd wijzigt, verleent deze machtiging tevens het
recht om vanaf dat moment de afschrijvingen te doen van uw nieuwe bankrekening. U dient deze wijziging z.s.m.
door te geven aan de ledenadministratie.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Rekeningnummer (IBAN)

:

Bank Identificatiecode (BIC)

:

Plaats en datum

:

Handtekening rekeninghouder

:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________

Woonplaats:

________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________ (niet nodig bij een Nederlandse bankrekening)
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Lever dit formulier in bij de ledenadministratie of stuur het per post naar:
BSV Moorfielders
Ledenadministratie
Mevrouw Sylvia van den Top-Manuputty
Parkweg 157
6717 HS Ede

• BSV Moorfielders bewaart en beheert deze machtiging.
• De gegevens die nodig zijn voor automatische incasso zullen via een beveiligde verbinding worden ingevoerd in de
online administratie bij Clubdiensten.
• Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt of voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
• Alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de te verwerken gegevens, met name de voorschriften die bij of volgens de
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gesteld worden, worden strikt in acht genomen.

