
            Hengeland 14
            5851 EA  Afferden 
            Tel. 0485-531241 
            Email bestuur@hrc27.nl 

Machtiging automatische incasso 

HRC’27 int de contributie door middel van een automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalvorm waarbij 
u vooraf toestemming geeft om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven. Contributie van de leden wordt 
eenmalig geïnd in de maand oktober. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan kijken of er een fout gemaakt is en 
dit dan kunnen herstellen. U kunt daarnaast zelf een automatische incasso terug laten boeken (storneren). Meestal kunt u dat
bij de bank online regelen. In de meeste gevallen kan dit tot 8 weken na de incasso. Het bedrag staat doorgaans weer binnen 
2 dagen op uw rekening. Is het bedrag langer dan 8 weken geleden afgeschreven, dan kunnen wij het bedrag handmatig op 
uw bankrekening terugstorten. 

Als “incassant” hebben wij van u een geldige schriftelijke machtiging met uw handtekening nodig. Hiervoor graag onderstaande 
machtiging invullen en ondertekenen. Zonder uw machtiging automatische incasso kunnen wij u aanmelding niet verwerken. 

Naam incassant :  HRC’27 
Adres incassant : Hengeland 12a 
Postcode incassant  : 5851 EA 
Woonplaats incassant :  Afferden 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HRC’27 om periodiek doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om de contributie en eventueel kosten voor boete(s) van uw rekening af te schrijven. 

Naam lid : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres lid : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode  : ………………………………………………   Woonplaats: …………………………………………………………………… 

IBAN rek.nr. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats/datum : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening : …………………………………………………………………………………………….. 



            Hengeland 14
           5851 EA  Afferden 
           Tel. 0485-531241 
           Email bestuur@hrc27.nl 

Aanmeldingsformulier HRC’27 

Persoonsgegevens  

Achternaam         ………………………………………………………………. Tussenvoegsel ………………………………………………………. 

Roepnaam          ……………………………………………………………….   Voorletters ………………………………………………………. 

Geboortedatum          ………………………………………………………………. Geslacht vrouw    

Geboorteplaats         ………………………………………………………………. Legitimatie 

  man

  rijbewijs    ID               paspoort  

Adres/contactgegevens 

Postcode           ………………………………………………………………. Huisnummer  ………………………………………………………. 

Straatnaam         ………………………………………………………………. Plaats ………………………………………………………. 

Land         ………………………………………………………………. Mobiel       ………………………………………………………. 

Telefoon ………………………………………………………. 

E-mail (VERPLICHT) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OVERSCHRIJVING:  JA   EERDER LID GEWEEST?           JA   NEE 

LID:   Spelend Lid Steunend Lid           Leider Jeugd           Leider Senioren 

  Alleen trainen          PARAAF AKKOORD VERENIGING         …………………………….. 

Afmelden lid 

Afmelden als lid kan alléén door een mail te sturen naar: bestuur@hrc27.nl 

Afmelden als lid dient vóór de start van het nieuwe seizoen op 1 juli dus uiterlijk 30 juni binnen te zijn, anders moet voor een half seizoen 
de contributie 50% doorbetaald worden. 

Mocht je je vóór 1 januari dus uiterlijk 31 december afgemeld hebben, dan ontvang je de betaalde contributie voor de 2e seizoenshelft 
terug.

Wijzigingen 
Wijzigingen van email-adres, woonadres, telefoonnummer of als lid (bijv. van spelend- naar steunend lid) graag zo spoedig mogelijk 
doorgeven aan E-mail bestuur@hrc27.nl Alleen op deze manier kunnen we onze ledenadministratie up-to-date houden.   

NEE
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