
 

 

 
 

 
 

 
Machtigingsformulier 
V.V. Woudia 

 
Informatie 

 
 Met de machtigingskaart machtigt u V.V. Woudia  tot wederopzegging om elk 
verenigingsjaar van uw bank/girorekening de contributie via automatisch incasso af te laten 
schrijven. Deze automatische betaling zal jaarlijks in september worden uitgevoerd. Het is ook 
mogelijk om automatisch incasso in 2 termijnen  ( september en januari ) te laten plaatsvinden. 
 Het afgeschreven contributiebedrag kan binnen 56 dagen probleemloos bij uw bank giro- of 
bankkantoor worden teruggevorderd. 
 De machtiging kan op elk moment weer worden ingetrokken. Intrekking van de machtiging 
kan uitsluitend schriftelijk ter attentie van de penningmeester en moet van een handtekening zijn 
voorzien. 
 Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Lidmaatschap 
wordt tot wederopzegging aangegaan. Dit betekent dat een lid contributie verschuldigd is voor 
een heel seizoen. 
  Opzeggen kan alléén schriftelijk en vóór 31 mei bij de ledenadministratie nadat aan de 
betalingsverplichting van het afgelopen seizoen is voldaan. Na 1 juni wordt het lid geacht zijn 
lidmaatschap te continueren en verplicht zich daardoor tevens de contributie voor het nieuwe 
seizoen te voldoen. Na opzegging van het lidmaatschap bij v.v. Woudia wordt de afgegeven 
machtiging automatisch stopgezet. 

 
Persoonlijke gegevens lid  Gegevens rekeninghouder (als lid niet rekeninghouder is) 

Achternaam: …………………………………… Achternaam: ………………………………………….. 
Voornamen: ……………………………………. Voornamen: …………………………………………... 
Adres: …………………………………………… Adres: ……………………………………………........ 
Postcode: ……………………………………….. Postcode: …………………………………………….. 
Woonplaats: …………………………………….  Woonplaats: …………………………………………. 
Geboortedatum: …………………………………. 
Team: …………… 

 
Machtiging contributie (s.v.p. gewenste aantal betaaltermijnen aankruisen) 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. Woudia om elke 
verenigingsjaar van zijn/haar hieronder genoemde bank/girorekening bedragen af te schrijven 
wegens contributie: 

 
Bankrekening:                                                                                      

 
• 1 termijn betalen1/1e deel in september                                        

 
• in 2 termijnen betalen, september en januari                           5,00 extra administratiekosten 

 
• Ik maak geen gebruik van automatisch incasso                     10,00 extra administratiekosten     
 

 
Datum:   ….  - ….  -  20 ….  

  
Handtekening lid en tevens rekeninghouder     ----------------------

----------- 
 

Bij rekeninghouder anders dan lid handtekening ouder / verzorger / 
voogd / partner       ----------------------------------

    

 

 

 

 


