VERENIGING HOLLAND DEXTER
NICO STEINTJES, SECRETARIS
BLEEKSESTRAAT 2
7031 EL WEHL
TEL: 0314-681538
secretariaat@hollanddexter.nl

WWW.HOLLANDDEXTER.NL

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP
Ondergetekende:
Naam:

Telefoon:

-

Adres:
Postcode:

-

Woonplaats:

E-mail:

Meldt zich hierbij aan als lid van de vereniging HOLLAND DEXTER
Met ingang van:

Ons UBN nummer is:

Stalnaam:

Stalnaam geregistreerd bij CRV?

JA/NEE

svp kopie meesturen

Niet verplicht!

De contributie bedraagt € 30,00 per kalenderjaar. De contributie wordt in het jaar van aanmelding niet naar rato
berekend. Bij aanmelding ontvangt u een Holland Dexter informatieboek en een verjaardagskalender (zolang de
voorraad strekt). De contributie wordt via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Hiervoor
moet u de doorlopende machtiging, welke onderaan dit aanmeldformulier is opgenomen, invullen en
ondertekenen.
Alle reglementen en noodzakelijke formulieren zijn te downloaden van onze website www.hollanddexter.nl.
Indien u niet over een internetverbinding beschikt kunt u de papierversie per post ontvangen. Dit kunt u
kenbaar maken aan ons secretariaat.
U dient uw Dexters in het stamboek te registreren middels een kwartaalformulier. De kwartaalformulieren kunt u
vinden op onze website. Bij vragen over de registratie kunt u terecht bij het secretariaat.

Doorlopende machtiging

S€PA

Vereniging Holland Dexter, Bleeksestraat 2, 7031 EL Wehl, Nederland
Incassant ID:

NL77ZZZ400487650000

Kenmerk machtiging:

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan de Vereniging Holland Dexter doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Vereniging Holland Dexter. 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.

Naam:
Adres:

Zie bovenstaand

Postcode:

Zie bovenstaand

Woonplaats:

Zie bovenstaand

Land:
Rekeningnummer
(IBAN)

Bankidentificatie (BIC) niet
verplicht bij NL bankrekeningnr
Handtekening:

Plaats en datum:

Originele
handtekening
verplicht

