
 
 
   AANMELDING LIDMAATSCHAP SV EEN 

en 
MACHTIGING INNING CONTRIBUTIE 

 
 
Naam lid: ………………………………………………. 
  
Geslacht: M / V 
 
Geb. datum: ………………………………………………. 
  
Adres: ……………………………………………… 
  
Postcode en woonplaats: ………………………………………………. 
 
Bij jeugdleden 
naam ouder(s): ………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………. 
  
Mobiel: ………………………………………………. 
 
email: ……………………………………………… 
 
 
Voor welke sport binnen de SV EEN wilt u zich aan aanmelden? 
 
O Voetbal     O Bootcamp 
O Volleybal    O Peutergym 
O Darten     
 
 
Ingangsdatum: ………………………………………………. 
 
 
Hoogte contributie SV EEN: 
 
€ 15,00  per kwartaal, jeugdleden tot 6 jaar 
€ 30,00  per kwartaal, jeugdleden 6 jaar tot 18 jaar 
€ 37,50  per kwartaal, leden van 18 jaar en ouder 
 
 
 
 
 
Handtekening: …………………………………….. 



Machtiging voor standaard Europese incasso 
 
Machtigen is gemakkelijk; 

 U vergeet nooit te betalen; 
 U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
 U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt 

laten boeken; 
 U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken. 

 
Doorlopende machtiging SEPA 
 
Naam : Sportvereniging Een 
 
Adres : p/a Hoofdstraat 12 
 
Postcode / plaats : 9342 PC Een 
 
Land : Nederland 
 
Incassant ID : NL30ZZZ400466280000 
 
Kenmerk machtiging : lid nr …..  (in te vullen door SV Een) 
 
Reden betaling : Contributie 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming: 

 aan Sportvereniging Een om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 
om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

 aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Sportvereniging Een. 

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Naam :  ………………………………………………………………………. 
 
Adres :  ………………………………………………………………………. 
 
Postcode / plaats :  ……………………………………………………………………….. 
 
Land : Nederland 
 
IBAN :  ……………………………………………………………………….. 
 
BIC1 : ………………………………………………………………………... 
 
Plaats en datum, Handtekening, 

 
1 Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN. 


