Machtigingsformulier contributie lidmaatschap

Machtigingsformulier contributie donateurschap

GROEN

GROEN

Machtigen is gemakkelijk. Zowel voor u als voor ons.
*
*
*
*

U
U
U
U

vergeet nooit te betalen
bespaart uzelf de rompslomp van het regelen van de betaling
kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken
kunt te allen tijde de machtiging weer intrekken.

En voor ons is het de meest efficiënte manier om de contributie te innen. Dus kostenbesparend.

Machtigen: de makkelijkste manier van betalen!

Machtigen is gemakkelijk. Zowel voor u als voor ons.
*
*
*
*

U
U
U
U

vergeet niet te betalen
bespaart uzelf de rompslomp van het regelen van de betaling
kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken
kunt te allen tijde de machtiging weer intrekken.

En voor ons is het de meest efficiënte manier om uw éénmalige bijdrage te innen.

Machtigen: de makkelijkste manier van betalen!

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Vereniging
Groen Noordenveld om van zijn/haar hier onder genoemde (giro-) rekening één keer
per jaar de jaarlijkse contributie af te schrijven

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig een machtiging aan de
Vereniging Groen Noordenveld om van zijn/haar hier onder genoemde
(giro-) rekening één keer een bedrag ad € ...................... af te schrijven

Bankrekening of Girorekening:...........................................................................................

Bankrekening of Girorekening:...........................................................................................

Naam en voorletter(s):........................................................................................................

Naam en voorletter(s):........................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................

Adres:..................................................................................................................................

Postcode en plaats:............................................................................................................

Postcode en plaats:............................................................................................................

Datum:................................................................................................................................

Datum:................................................................................................................................

Handtekening:.....................................................................................................................

Handtekening:.....................................................................................................................

De machtiging wordt automatisch ingetrokken bij het opzeggen van het lidmaatschap
van de Vereniging Groen Noordenveld.
De machtiging kan ook worden ingetrokken wanneer dit schriftelijk op per e-mail aan
de penningmeester wordt gemeld.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 kalenderdagen de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
www.groennoordenveld.nl

Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 30 kalenderdagen de tijd om uw
bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
www.groennoordenveld.nl

