Inschrijfformulier:
Tevens machtigingsformulier volgens SEPA Euro Incasso
Met dit formulier schrijf ik mezelf / ons kind in bij Scouting Wielewaal:*
DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS. # NIET NOODZAKELIJK.

Roepnaam:

Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode

Plaats:

Geslacht:

man / vrouw *

Geboortedatum

Telefoon thuis:

Mobiel kind:

Mobiel moeder:

Mobiel vader:

_

_

E-mail kind:
E-mail ouders:
Noodnummer:#

Zijn de telefoonnummers geheim?:

Speltak:

Met ingang van:

SEPA Euro Incasso voor incasseren van:
Contributie Scouting Wielewaal.

Ons SEPA incassant ID nr:
NL24ZZZ172127430000

Gegevens Debiteur

Naam rekeninghouder:

IBAN Rekeningnummer

N L

_

Ja

Nee

_

Bedragen ten gunsten van:
Scouting Wielewaal

N

BIC (ook wel Swift)
N

Datum ondertekening:

_

N

Handtekening:

_

Enkele kleine letters:
 Voor inschrijving van kinderen onder de achttien jaar dient de ouder (of voogd) te tekenen voor akkoord.
 Door deze inschrijving wordt u ook automatisch lid van Scouting Nederland, waar Scouting Wielewaal een onderdeel van is.
 De contributie is inclusief drie weekenden. Overige bijdragen lopen via de organisatie van de activiteit of speltak.
 Scouting Wielewaal werkt alleen met incasso voor de contributie. Incasso geschiedt 4 keer per jaar.
 Opzegging van het lidmaatschap kan per kwartaal, echter uiterlijk 2 weken voor start van het (kalender) kwartaal.
 U bent zelf verantwoordelijk voor uitschrijving. Dit kan via email naar: ledenadministratie@wielewaalgroep.nl.
 Scouting Wielewaal gebruikt vaak foto’s van kinderen t.b.v. onze website en/of social media. Heeft u hier moeite mee, gelieve via een email
aan de leiding aan te geven welke foto’s er niet gebruikt mogen worden. Vooraf uitsluiten van foto’s is lastig bij te houden. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Inzake incasso vanaf 14 februari 2014:
 Tot 1 februari 2014 gebeurd dit volgens het oude incassocontract. Indien u niet akkoord bent kunt u uw bank binnen 30 dagen vragen het
bedrag terug te storten.
 Vanaf 1 februari 2014 volgens de SEPA richtlijnen en SEPA contract. Verdere informatie kunt u vinden op www.overopiban.nl.
 Uw machtigingskenmerk (nieuwe inschrijvingen vanaf 01-08-2013) is het Lidmaatschapsnummer bij Scouting Nederland. Na de groepsraad
van november wordt u geïnformeerd over de incassotijden.
 Ons administratieve jaar loopt altijd van 1 januari tot en met 31 december. Alle termijnen worden vooruit berekend.
 Indien de incasso wordt teruggeboekt dan wordt u verzocht het bedrag zelf binnen een week over te schrijven.
 Indien u niet akkoord bent met de afschrijving dan kunt u uw bank binnen 8 weken opdracht geven dit bedrag terug te storten.

Scouting Wielewaal
Oirschotsedijk 22
5651 GC Eindhoven

Correspondentie adres:
P/a Zaanstraat 21
5626 DA Eindhoven
secretaris@wielewaalgroep.nl

Ledenadministratie:
P/a Speerpunt 3
5629 TC Eindhoven
ledenadministatie@wielewaalgroep.nl

internet: www.wielewaalgroep.nl
KVK 17212743
IBAN: NL02 RABO 0123 1202 76
BIC: RABONL2U

