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Door het invullen van dit formulier en ondertekening van de machtiging meldt U zich aan als lid van Bridgeclub
Drie Onder De Tram (DODT). U wordt daarmee automatisch lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB).
Het lidmaatschap wordt primair aangegaan voor de periode tot 1 september, en wordt daarna steeds automatisch
voor een periode van een jaar verlengd tot dat de DODT ledenadministratie een tijdig schriftelijk verzoek tot
beëindiging ontvangt (vóór 1 augustus).
De contributie wordt jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld en vervolgens per eind
september automatisch door ons geïncasseerd. De contributie wordt vermeld op onze website.
Om incasso mogelijk te maken verzoeken wij U onderstaande machtiging in te vullen en te ondertekenen.
Wij gebruiken de machtiging ook om andere tussentijds verschuldigde bedragen te incasseren.
Onze afspraken – Uw zekerheid:
1. Minimaal 14 dagen voor de incassodatum berichten wij U over bedrag en datum van incasso
2. Uw machtiging vervalt automatisch bij het einde van Uw lidmaatschap mits alle verschuldigde
bedragen over de afgelopen periode zijn voldaan. Geen zorg dus over machtigingen die doorlopen nadat
U Uw lidmaatschap heeft beëindigd
3. Wij incasseren alleen van leden die per 1 september in ons bestand staan resp. zich tijdens het seizoen
aanmelden. Niet eens met de incasso ? U kunt binnen 8 weken laten terugboeken

Vul onderstaande gegevens en daarna de machtiging in
Geb.datum

Telefoon

Emailadres
Al NBB nummer ?

Andere nbbclub ?

SEPA

Doorlopende machtiging
Naam

Bridgeclub Drie Onder De Tram (DODT)

Adres

Noorderpad 45 – 1461 CD Zuidoostbeemster - Nederland

Incassant ID
Kenmerk

NL85ZZZ605866560000
Niet invullen

NL23 INGB 0005 4282 11 tnv DODT Purmerend
Reden betaling

Contributie en overige

Door ondertekening van dit formulier geeft U toestemming aan Bridgeclub Drie Onder De Tram:
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
Bridgeclub Drie Onder De Tram (DODT Purmerend)
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Voornaam

M/V

Achternaam

Straat
Postcode
IBAN
Plaats

Huisnr.
Woonplaats

NL

    
Handtekening

Datum
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