Inschrijfformulier BAS-Budo Invullen in blokletters
Naam en voorletters:
Voornaam:
Geslacht:
Man | Vrouw | (doorhalen wat niet van toepassing is)
Adres
Postcode en Woonplaats:
Telefoon vast:
Telefoon mobiel:
06 –
Telefoon bij calamiteiten:
Email adres (t.b.v. nieuwsbrief):
Geboortedatum:
Geboorteplaats (t.b.v. judodiploma):
Kleur band (indien in bezit):
BasBudo meldt al haar leden aan bij de Judo Bond Nederland.Het JBN lidmaatschap is persoonlijk.
Lidmaatschap:
⃞ Nieuw Lidmaatschap
⃞ Eerder lid geweest, mijn oude bondsnummer is:
⃞ Overstap van ………………….…….
Nummer :
Datum
Maandelijks wordt de contributie en inschrijfgelden judowedstrijden afgeschreven door
eenmalig de SEPA doorlopende incasso machtiging in te vullen, te ondertekenen en af te
geven of te mailen naar: penningmeester@basjudo.nl.
De afschrijving vindt plaatst in de eerste week van de nieuwe maand.
De 1e afschrijving is: contributie inclusief inschrijfgeld (€ 10,00).
S E P A - DOORLOPENDE EUROPESCHE INCASSO MACHTIGING
www.basbudo.nl
www/facebook.com/basbudobiddinghuizen
twitter bas_budo
secretariaat@basjudo.nl
Dojo locatie:
het Koetshuis, Baan 33, 8256 BD Biddinghuizen
Naam:
BAS-Budo
Adres:
p/a Dreef 12
Postcode:
8256 AW
Woonplaats:
Biddinghuizen
Land:
Nederland
IncassantID:
NL73ZZZ406561870000
Kenmerk machtiging:
Wordt bekend gesteld aan rekeninghouder nadat het
formulier is verwerkt.
Reden betaling:
Contributie en inschrijfgeld judowedstrijd
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BAS-Budo om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven voor het innen van de
contributie en wedstrijdgelden. Tevens meldt BAS-Budo bovenstaand persoon aan bij de JBN, hiervoor
ontvangt u een nota van JBN.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terugboeken via telebankieren of neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

R e k e n i n g h o u d e r (gegevens van uw bankpas of bankafschrift)
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
Land:
NEDERLAND
IBAN:
NL
Plaats:
Handtekening:
(Rekeninghouder)

Datum
In te vullen door de penningmeester

Incasso opdracht aanmaken

Contributie
Junior < 18 jr
€ 12,00
inschrijfgeld 1e maand + 10,00

Lidnr:
Datum:

Datum:

Senior >=18 jr
€ 14,00

