
Aanmelding lidmaatschap: 

Voornaam / -letters   ……………………………………………………………………………………m / v*  

Achternaam    ……………………………………………………………………………………  

Geboortedatum    ……………………………………………………………………………………  

Straat en huisnummer  ……………………………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats  …………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer(s)   ……………………………………………………………………………………  

Emailadres    …………………………………………………………………………………… 

U mag zelf bepalen welk bedrag u aan contributie per jaar wil betalen en de wijze waarop u 
wil betalen. Er zijn drie manieren waarop u kunt betalen:                                                                 
1-Contant;                                                                                                                                      
2-Per bankoverschrijving;                                                                                                              
3-Per automatische incasso (dan uw naam en rekeningnummer invullen s.v.p.). 

Bepaal uw keuze van betaling en omcirkel dan op die regel het bedrag dat u wil betalen of vul 
zelf een bedrag in. Het minimum contributiebedrag bedraagt € 15,--.  

Ik betaal: 

1 – Contant        ○ € 25,- ○ € 20,- ○ € 15,- of ○ € ………………. en ontvang hiervoor 
een kwitantie;         

2 - Per bankoverschrijving     ○ € 25,- ○ € 20,- ○ € 15,- of ○ € ……………….  naar rekening-
nummer NL 14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort; 

3 –Per automatische incasso ○ € 25,- ○ € 20,- ○ € 15,- of ○ € ……………….                                  
Ik verleen de Seniorenvereniging Zandvoort hierbij toestemming om het hierboven 
aangegeven bedrag ééns per kalenderjaar via automatische incasso over te maken naar 
rekeningnummer NL14 INGB 000 65 10 893 ten name van De Seniorenvereniging Zandvoort. 
Afschrijving zal plaatsvinden in de maand december, voorafgaand aan het betreffende jaar.  
Als lid heeft u de mogelijkheid om binnen 56 kalenderdagen zonder opgaaf van reden het 
overgemaakte bedrag terug te laten boeken. De automatische incasso blijft tot 
wederopzegging geldig.. 

Bankrekeningnummer: NL…………………………………………………………………………………………………………….  

Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………………………………………………………… 
Ik geef De Seniorenvereniging Zandvoort toestemming om de op dit formulier ingevulde 
gegevens op te nemen in haar ledenadministratie en deze gegevens voor verenigings-
doeleinden te gebruiken. Deze gegevens mogen nooit aan derden ter inzage of ter 
beschikking gesteld worden.    

Plaats en datum                          …………………………………………….,   ..  /  ..  / 20....    

Handtekening                             ………………………………………………………………………….              
A.u.b. dit formulier inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie ter attentie van:                    
Els Kuijper, Dr. Schaepmanstraat 4, 2042 BW Zandvoort.                    

www.seniorenvereniging-zandvoort.nl                   Kamer van Koophandel nummer 56528779  


