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Aanmeld- en machtigingsformulier Automatische Incasso 

 
LET OP: Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. 

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 
Voornaam  : ………………………………………………………..  M / V * 

 

Achternaam  : ………………………………………………………..     

 

Straat + huisnr. : ……………………………………………………….. 

 

Postcode/Plaats : ……………………………………………………….. 

 

Geboortedatum :  ………………………………………………………..  

 

Telefoonnr./mobiel :  ……………………………………………………….. 

 

E-mail adres  :  ……………………………………………………….. 

 

Soort identificatie : paspoort/identiteitskaart/rijbewijs* 

 

Identificatienummer : …………………………………………………………  

 

Jaarcontributie Senioren (v.a. 18 jaar) Jeugd 

Voetbal € 155 € 95 

Handbal € 94 € 77 

Gymnastiek € 95 € 70 
Peildatum leeftijd jeugd: 01 augustus 

 

Machtigt Sportvereniging Petten, t.g.v. afdeling …………………………………………….., te Petten  

tot wederopzegging om met ingang van ……………………………………………………….  per jaar de 

verschuldigde lidmaatschapskosten/donateurskosten* te incasseren van onderstaand 

rekeningnummer. 

Rekeningnummer 
 

Naam Bank  

Plaats  

t.n.v.  

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 10 dagen de tijd om zijn/haar bank- of 
girokantoor opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. 

  

 

Getekend te    : ……………………………………………………….. 

 

Datum    : ……………………………………………………….. 
  
 

Handtekening ouder/lid * : ……………………………………………………….. 

 

EEN LIDMAATSCHAP WORDT AANGEGAAN VOOR TENMINSTE ÉÉN JAAR  

(incasso geschiedt jaarlijks eind september, mogelijkheid om het in twee termijn te 

voldoen is mogelijk, vraag na bij de secretaris van je afdeling) www.svpetten.nl 
 
 

http://www.svpetten.nl/
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Privacy Policy 
 

De vereniging zet zich in om jouw privacy rechten te bewaken en je 

persoonsgegevens te beschermen. 

 

Het privacy beleid staat op de website gepubliceerd: www.svpetten.nl 

 

 

Hieronder verklaar je dat wij jou gegevens/gegevens van jouw kind* mogen gebruiken voor de; 

- Ledenadministratie 

- Financiële administratie 

- Communicatie binnen de vereniging (denk aan bestuur/team/trainer/leider e.d.) 

- Uitwisseling gegevens met de BOND (o.a. pasfoto). De vereniging zorgt voor     

  aanmelding en contributieafdracht aan de bond. 

- Social media (Facebook/e-mail/website e.d.)     

   

 

Voornaam : …………………………………………………….. 

Achternaam : …………………………………………………….. 

Datum  : …………………………………………………….. 

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

 

LET OP: Voor jeugdleden tot 16 jaar dient één van de ouders of verzorgers hiervoor te 

ondertekenen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 

 

 

 

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in 

(of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons 

opnemen via e-mail: svpetten1930@gmail.com 

 

 

http://www.svpetten.nl/
mailto:svpetten1930@gmail.com

