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Internet:
www.tjas.nl
Email:
info@tjas.nl

Machtiging contributie: proeflidmaatschap

Als lid van G.S.S.V. Tjas ben je verplicht je collegekaart te laten ACLOtiveren.
Kenmerk machtiging:
Door ondertekening van dit formulier machtig ik, ondergetekende, de Groninger Studenten
Schaatsvereniging Tjas, om jaarlijks de contributie van mijn rekening af te schrijven tot
wederopzegging (wederopzegging voor 1 september, voor aanvang van het schaatsseizoen).
De hoogte van de contributie voor het daaropvolgende seizoen wordt jaarlijks door de
voorjaars- Algemene Leden Vergadering vastgesteld. De contributie voor het
proeflidmaatschap van het seizoen 2017-2018 bedraagt € 10,00. Het lidmaatschap gaat in
november over in een normaal lidmaatschap voor het hele jaar, de contributie voor een
normaal lidmaatschap bedraagt €39,- en loopt automatisch door tot wederopzegging (voor 1
september).
Tevens machtig ik G.S.S.V. Tjas hierbij, als ik in gebreke blijf om mijn collegekaart te
ACLOtiveren, om de kosten voor het ACLOtiveren van mijn collegekaart en de daarbij
behorende administratiekosten van mijn rekening af te schrijven.
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:

M/V

Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Bankrekeningnummer (IBAN):
Studentnummer (studenten RuG):
NAW-nummer (studenten Hanze):
Dus niet studentnummer!

Studie:
Belangstelling hardrijder worden:
Hoe heb je gehoord van Tjas?
Datum:

ja/nee
Handtekening:
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Doorlopende SEPA-machtiging
Kenmerk machtiging:
Ondergetekende machtigt Groninger Studenten Schaatsvereniging Tjas om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven*
voor aanwezigheid bij activiteiten, reizen, aankoop van kleding, accessoires en baankaarten
en andere diensten aan u verstrekt door G.S.S.V. Tjas.
Elke incasso-opdracht uitgevoerd op grond van deze overeenkomst zal door de incassant,
G.S.S.V. Tjas, minimaal een week van tevoren aan u worden aangekondigd per e-mail.

Gegevens
Naam:
Adres:
Woonplaats:
IBAN:

Datum:
Plaats:
Handtekening:

*Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

