Machtigingsformulier Arnhem Eagles
Door middel van ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u Basketballvereniging Arnhem Eagles
toestemming, het éénmalig inschrijfgeld, de jaarlijkse kledinghuur en de jaarlijkse contributie, automatisch te
incasseren. De geldende tarieven vindt U terug op www.arnhemeagles.nl onder “Over Eagles / Contributie”.





De jaarlijkse kledinghuur is alleen van toepassing voor wedstrijd spelende leden



Voor nieuwe leden geldt dat het eenmalig inschrijfgeld van € 20,- met de eerste termijn van de contributie wordt
geïncasseerd.

De incasso van de contributie en kledinghuur vindt plaats in 3 gelijke termijnen, te weten in september, november en
februari. Op de site wordt minimaal 14 dagen van tevoren gemeld wat de incassodatum wordt van de betreffende
termijn. Indien een incasso niet kan worden geïnd dan wordt u gefactureerd voor alle openstaande bedragen verhoogt
met administratiekosten.
Heeft u vragen over de contributie of wilt u de machtiging terugtrekken, neem dan contact op met de penningmeester
van Arnhem Eagles (penningmeester@arnhemeagles.nl)
De machtiging wordt afgegeven voor het onderstaande lid van Basketballvereniging Arnhem Eagles:
Gegevens lid :
Roepnaam :
Voorletters :
Achternaam :

*

*

O Man
O Vrouw
Geboortedatum:
___ / ___ / _____
*

Aankruisen wat van toepassing is

Persoonlijke gegevens rekeninghouder :
Achternaam :
Voorletters :
Straat en huisnummer :
Postcode :
Telefoonnummer :
E-mail adres
IBAN-nummer

*

*

O Man
O Vrouw
Geboortedatum:
___ / ___ / _____
Plaats :
Mobiel :

NL

Arnhem Card
O
Ik ben in het bezit van een Arnhem Card, het kaartnummer is:
Graag een geldige kopie toevoegen
Ik ben mij ervan bewust dat wanneer ik of mijn zoon/dochter meedoet aan de competitie, de vergoeding van de gemeente Arnhem niet alle kosten van
de contributie dekt en dat ik zelf ook een deel moet betalen. Wanneer de gemeente Arnhem niet alle contributies vergoedt, ben ik mij bewust dat ik zelf
verantwoordelijk ben voor de betaling van de contributies. Voor meer informatie, neem contact op met de penningmeester
(penningmeester@arnhemeagles.nl)

Machtiging
Gaat u akkoord met de incassomachtiging ?

Handtekening rekeninghouder

O Ja

*

Plaats

Datum

Postadres: Pallas Atheneplein 2 |6846 XA ARNHEM | KVK 40123369 | NL76RABO0117845248
www.arnhemeagles.nl | twitter@ArnhemEagles |Facebook.com/ArnhemEagles | Youtube.com/ArnhemEagles

