
S.v. S.D.O.O.  zal met de gegevens in alle vastleggingen omgaan zoals het in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

ingaande mei 2018 is omschreven. De gegevens zullen nooit zonder toestemming aan derden buiten s.v. S.D.O.O. worden gegeven. De gegevens 

worden op papier bij s.v. S.D.O.O. en in een online programma (Sportlink) van de KNVB ingevoerd en bewaard. 

 

 
 
 

Samenspel Doet Ons Overwinnen 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Machtigingsformulier t.b.v. doorlopende incasso s.v. S.D.O.O. 
(Nieuw) lid 

 
Achternaam en voorletter(s) : ………………………………………….. Roepnaam : ………………………………………………… 

 

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

 

Betrokkene gebruikt een Gelre Pas:  ja/nee* (indien ja: kopie Gelre Pas meesturen) 

 

Machtigingskenmerk: BBKV772……………………………………  (in te vullen door de vereniging) 

 

 

Incassant  : NL45RABO0315102969 

Incassant ID : NL81ZZZ401216040000 

Vereniging : s.v. S.D.O.O. 

Adres en Plaats : Polderstraat 22, 6666 LD  HETEREN 

Betaling inzake : Contributie, wasgelden s.v. S.D.O.O. en boetes KNVB 

Incassering : Conform reglementen s.v. S.D.O.O. 

 

 

Rekeninghouder: 

 
Achternaam en voorletter(s): ………………………………………….. Roepnaam : ………………………………………………… 

 
Adres     : …………………………………………..  Postcode en woonplaats : ………………………………… 

 

Rekeningnummer (IBAN) : ………………………………………….. 

 

Soort legitimatiebewijs   : ………………………………………….. Nummer legitimatiebewijs : ……………………………….. 

 
Ondergetekende, de rekeninghouder, dient tevens een kopie van het genoemde (geldige) legitimatiebewijs te overleggen. 

 
De hoogte van de contributie en wasgeld wordt vastgesteld tijdens een algemene (of bijzondere) ledenvergadering. 

De hoogte van de boete wordt bepaald door de KNVB. 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging, met in achtneming van de door de ledenvergadering bepaalde 

duur van het lidmaatschap, machtiging aan s.v. S.D.O.O. om van zijn/haar* bovengenoemde rekening de contributie en voor 

spelende leden het wasgeld en de (eventuele) boetes opgelegd door de KNVB, van het hierboven genoemde lid te incasseren. 

En ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan zijn/haar* bank om doorlopend een bedrag van 

zijn/haar* rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van s.v. S.D.O.O. 

 

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Als u het niet met de afschrijving eens 

bent, heeft u 56 dagen de tijd om uw bank te verzoeken het bedrag terug te boeken. Het lid, of de rechtmatige vertegenwoordiger, 

blijft wel verantwoordelijk voor de betaling van contributie, wasgeld en (eventuele) boetes. 

 

Op de site van s.v. S.D.O.O. (www.SDOO.nl) staan de data vermeld wanneer de incasso’s plaats zullen vinden. 

Na verwerking van de incassomachtiging ontvangt u per mail een bevestiging en informatie over de incasso. 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden zoals hierboven vermeld. 

 

Datum:     Plaats:    Handtekening rekeninghouder: 

 

…………………………………… …………………………………… …………………………………… 
(*doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

http://www.sdoo.nl/

