www.neder-veluwe.nl

Stichting “Neder-Veluwe”
Paardrijden voor gehandicapten

Opgericht 11 juni 1971

AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende geeft hierbij tot wederopzegging op voor het paardrijden
Achternaam
: …………………………………………………….
M/V
Voorletters
: …………………………………………………….
Roepnaam
: …………………………………………………….
Geboortedatum
: …………………………………………………….
Email-adres
: …………………………………………………….
Verblijfadres
Tehuis
Adres
Postcode
Contactpersoon

:
:
:
:

……………………………………………
……………………………………………
Huisnummer ……
…………... Woonplaats
………………………………………
……………………
Telefoonnummer
…………………………

Ouder/voogd
Naam + voorl.
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Email-adres

:
:
:
:
:

……………………………………………..
…………………………………………….. Huisnummer ……
…………... Woonplaats
………………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

Factuuradres
Naam + voorl.
Adres
Postcode
Bank-/girorekening
Incasso machtiging
Telefoonnummer

:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………………
…………………………………………
Huisnummer
…………... Woonplaats
……………………………………
…………………………………………………………………….
Graag aan ommezijde voor akkoord tekenen!!!
…………………………………………………………………….

pasfoto

Verdere gegevens
Is een verklaring van de huisarts bijgevoegd dat deze geen bezwaar heeft tegen paardrijden?
J/N
Heeft geen bezwaar dat ingeval dat nodig is contact met de huisarts wordt opgenomen
J/N
Huisarts
: …………………………………. Telefoon
……………………
Vervoer door
:
Al eerder gereden : …………………………
Zo ja waar …………………………..
Pasfoto bijgevoegd :
J/N
Heeft wel/geen bezwaar tegen het plaatsen van foto's op de website van de stichting
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contributie
De contributie bedraagt € 65,00 per maand en wordt tweemaandelijks geïnd in de oneven maand.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft kennis genomen van bijgevoegd lesreglement en gaat akkoord met de voorwaarden.
....................................................................
(Plaats)

Handtekening

(Datum)

Formulier inzenden aan:
Stichting Neder-Veluwe
Costerweg 61
6702 AA Wageningen
Z.O.Z

Doorlopende machtiging

SEPA

Stichting “Neder Veluwe”
Paardrijden voor gehandicapten
Costerweg 61
6702 AA Wageningen
Incassant ID = NL77ZZZ41046710000
Datum machtiging 01 november 2009

Ondergetekende verleent de stichting Paardrijden voor gehandicapten “Neder-Veluwe” hierbij toestemming
om de contributie voor het paardrijden in tweemaandelijkse termijnen van zijn/haar rekening af te schrijven
met ingang van de eerstvolgende betaalperiode na de datum van ondertekening van deze machtiging.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 56 kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
Ruiter
Ouder of voogd
Gemachtigde bankrekening
Bankrekening [IBAN]
Adres
Postcode/plaats

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Voor akkoord
(Handtekening en naam gemachtigde
bankrekening)
Datum en plaats
Het totaalbedrag wordt steeds in de tweede maand van de tweemaandelijkse periode van bovengenoemd
rekeningnummer afgeschreven naar rekening:
St. Paardrijden voor Gehandicapten Neder-Veluwe te Doorwerth
Rekening nummer NL76TRIO078.67.09.022
gedurende de periode van het lidmaatschap.
De tweemaandelijkse periode start in januari van ieder jaar.
Over de vakantieperiode, die voor de stichting zes weken duurt, wordt geen contributie geïnd.
Indien de incasso om welke redenen dan ook niet via giro/bank kan worden geïnd blijft de
betalingsverplichting bestaan en zal zo nodig alsnog een rekening worden gestuurd.
De incassoverlener blijft zelf verantwoordelijk voor de contributie verplichting.
Is de machtiging ingevuld en ondertekend?

