Steunend lidmaatschap
E.S.B.V. Buitenwesten

Hierbij meldt ondergetekende zich aan als steunend lid van E.S.B.V. Buitenwesten. De
contributie voor dit lidmaatschap bedraagt minimaal €10,00.
Roepnaam:
Volledige voornamen:
Achternaam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Rekeningnummer:
Geslacht:

man / vrouw*

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat
akkoord met de voorwaarden zoals deze staan vermeld op pagina 3 van dit document.

Datum:

Handtekening:
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Donateursmachtiging
E.S.B.V. Buitenwesten

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging en vereffening van schulden machtiging
aan:
Vereniging:

Enschedese Studenten Boksvereniging Buitenwesten

Adres:

Postbus 217

Postcode:

7500 AE

Vestigingsplaats:

Enschede

IBAN:

NL49 RABO 0138 0882 76

•
•

Om éénmalig / jaarlijks* het bedrag van €
af te schrijven van zijn of haar
bankrekening.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat, indien hij/zij niet akkoord is met de
afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan
geven het bedrag terug te boeken.

*doorhalen wat niet van toepassing is.

IBAN:
Naam en voorletters:

Aldus in tweevoud opgemaakt,

Datum:

Handtekening:
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Voorwaarden
Bij ondertekening van het donateurschapsformulier voor het donateurschap verklaart de
op pagina 1 vermelde persoon akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:
1. Het lid tekent de bijgevoegde machtiging voor een automatische incasso van de
verschuldigde contributie (pagina 2).
2. Het donateurschap gaat van kracht op de dagtekening van het donateurschapsformulier.
Indien een lid zich niet schriftelijk vóór 1 augustus van dat collegejaar afmeldt, zal
zijn/haar donateurschap stilzwijgend worden verlengd voor de duur van één collegejaar.
Dit geldt niet als de donateur een éénmalige donatie doet, wat kan worden aangegeven op
pagina 2. Afmeldingen moeten schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.
3. De verschuldigde contributie wordt eenmalig per jaar geïncasseerd via automatische
incasso. Opzegging van het lidmaatschap gedurende een collegejaar geeft geen recht tot
restitutie of vrijstelling van (een deel van) de (betaalde) contributie.
4. De donateur volgt geen trainingen bij Buitenwesten.
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