AANMELDINGSFORMULIER
SCOUTING GUSTAAF ADOLF GROEP

Doorlopende machtiging SEPA

De ouders van
……………………………………………………………………………………
gaan akkoord met het lidmaatschap van hun dochter / zoon
van Scouting Gustaaf Adolf Groep.

Incassant

Naam betalende ouder ……………………………………………………………
Geboortedatum lid ……………………………………………………………………
Geboorteplaats lid………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………
Postcode …………………… Woonplaats …………………………………………
Telefoon ………………………………………………………………………………
Mobiel ………………………………………………………………………………………
E-mail………………………………………………………………………………………
Nog iets wat de leiding moet weten? (Bijzonderheden als dieet,
allergieën, gezondheid, medicijnengebruik o.i.d.)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
U bent wel/niet akkoord met het gebruik van beeldmateriaal waar
uw zoon/dochter op staat op social media of op de website.
Datum ……………………
Handtekening …………………………

Naam: Stichting Gustaaf Adolf Groep
Adres: Oude Bovendwarsweg 6
Postcode: 8084 JE
Woonplaats: ‘t Harde
Land: Nederland
Incassant-ID: NL52ZZZ410351110000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de
incassant om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………
Postcode………………………Woonplaats…………………………………………
Land………………………………………………………………………………………
Rekeningnummer IBAN………………………………………………………………
Tenaamstelling…………………………………………………………………………
Plaats……………………………………………
Datum …………………………………………
Handtekening ………………………………

Voor uw eigen administratie
U heeft een machtiging afgegeven aan
Naam: Stichting Gustaaf Adolf Groep
Adres: Oude Bovendwarsweg 6
Postcode: 8084 JE
Woonplaats: ‘t Harde
Land: Nederland
Incassant-ID: NL52ZZZ410351110000
Contributie
De contributie bedraagt voor de verschillende speltakken:
- Bevers 5-7 jaar: 9 euro per maand
- Welpen 7-11 jaar: 11 euro per maand
- Scouts 11-15 jaar: 13 euro per maand
- Explorers 15-18 jaar: 13 euro per maand
- Roverscouts 18-21 jaar: 10 euro per maand
Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van
terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen
8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden
als u daar zelf toestemming voor geeft door het afgeven van een
machtiging. Noteer uw persoonlijke gegevens en datum op het
formulier, zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de
incassant. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van uw
rekening laten afschrijven.

Afboeking
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het
contract of bij een jaaroverzicht, door de incassant geïnformeerd
over het bedrag en moment van afschrijving. Als u het niet eens
bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf
van reden terug laten boeken.
Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent
het niet eens met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijvingcontact op met uw
bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken
om een standaard Europese Incasso-opdracht tegen te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw
rekening is afgeschreven, kunt u tot 13 maanden na datum
afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.
Stopzetten machtiging
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld omdat u
het lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan een bericht sturen naar de incassant en de
machtiging intrekken. Houd rekening
met enige tijd voor verwerking.

