Aanmeldingsformulier

Voorletters*
Achternaam*
Adres*
Postcode*
E-mailadres*
Telefoon
Geboortedatum*
Stemsoort
Datum aanmelding

0 Nieuw lid
0 Projectlid

Voorvoegsel*
Roepnaam*
Woonplaats*
Gebruik
Pasfoto*
Mobiel

akkoord / niet akkoord

Lengte*
*De velden met een * zijn verplicht

MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE INCASSO
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Toonkunst Zutphen om (doorlopend)
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 Toonkunst Zutphen. Het Incassant-id is NL76ZZZ401028930000.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
IBAN (rekeningnummer)
AANKRUISEN VOOR WELKE VARIANT U KIEST
De termijnen worden in februari (jaar, halfjaar en kwartaal), april (kwartaal), juli (halfjaar en
kwartaal) en oktober (kwartaal) afgeschreven van bovengenoemde rekening. Bij onvoldoende saldo
worden de administratiekosten die de bank hiervoor berekent (€ 0,50) aan u in rekening worden
gebracht.
per kwartaal (4 termijnen)
per halfjaar (2 termijnen)
per jaar (1 termijn)

eenmalig (projectlid)

AKKOORDVERKLARING LIDMAATSCHAP (geldt niet voor projectleden)
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (van 1-1 t/m 31-12). Opzegging minimaal 1 maand voor
einde van het kalenderjaar. Bij tussentijdse opzegging blijft betaling van de contributie tot het einde
van het jaar verschuldigd en vindt er geen restitutie plaats.
AKKOORDVERKLARING PRIVACY BELEID EN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van het privacy beleid van Toonkunst en hiermee
akkoord te gaan. Op de ledenlijst worden naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en indien
bekend het telefoonnummer vermeld. Deze ledenlijst wordt verspreid onder de leden en kan
geplaatst worden op het besloten ledengedeelte van de website. De leden mogen deze ledenlijst
gebruiken, maar echter uitsluitend voor onderlinge communicatie.
Voor akkoord:
Plaats en datum:

Handtekening:

…………………………………….

………………………………….

