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Inschrijfformulier 

 

Ondergetekende, 

 

Naam  :       

 

Voorletters :       

 

Adres  :              

 

Postcode :       Woonplaats:       

 

Telefoon :       Email:        

 

verklaart hierbij lid te worden van S.V. De Schommel tot wederopzegging. Tevens verklaart ondergetekende 

dat de financiële verplichtingen t.a.v. het lidmaatschap van de vereniging zullen worden nagekomen middels 

onderstaande machtiging tot automatische incasso. 

 

Ondergetekende schrijft zich in voor het gezin waar de volgende kinderen in de leeftijd tot 14 jaar deel van 

uit maken: 

 

Naam  :        M / V  Geboortedatum:  - -  

 

Naam  :        M / V  Geboortedatum:  - -  

 

Naam  :        M / V  Geboortedatum:  - -  

 

Naam  :        M / V  Geboortedatum:  - -  

 

Toestemmingsverklaring gebruik foto opnamen 

 

Hierbij verklaart ondergetekende, wel / geen toestemming te geven voor het plaatsen van foto’s, waarop uw 

kind voorkomt, op de website van S.V. De Schommel. 

 

Machtiging automatische incasso 

 

De contributie bedraagt nu € 27,50 per jaar. Dit bedrag zal in de maand april van uw rekening worden 

afgeschreven. Mocht dit bedrag verhoogd worden, zal dit u ruim voor de afschrijfdatum kenbaar gemaakt 

worden. 

 

 een bedrag van € 27,50 per jaar 

 ten laste van rekeningnummer     

 Ten name van      

 Ten gunste van rekeningnummer: NL 38 RABO 3427.57.504 

o ten name van: Speeltuinvereniging “De Schommel” 

o gevestigd te: Molenaarsgraaf 

 

Datum    :  - -  

 

Handtekening voor akkoord :        

http://www.svdeschommel.nl/
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Voor de geïncasseerde bedragen geldt een terugboektermijn van 30 kalenderdagen. 

 

Wanneer u het niet eens bent met een overboeking kunt u deze ten allen tijde schriftelijk bij uw bank of giro 

laten terugboeken met behulp van de hiervoor bestemde terugboekingskaart, deze is verkrijgbaar bij uw 

bank. 

 

Dit formulier opsturen naar of afgeven bij het secretariaat van S.V. De Schommel: 

 

Mw. S. Langerak, Graveland 6, 2973 AE  Molenaarsgraaf, tel. (0184) - 64 14 95 

 

http://www.svdeschommel.nl/

