
 

•  

* (alleen in te vullen indien gegevens tenaamstelling afwijken van gegevens deelnemer)  

Machtigen de makkelijkste manier van betalen. 
• Je vergeet nooit te betalen. 
• Je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen. 
• Je kunt het afgeschreven bedrag binnen een maand terug laten boeken of de machtiging intrekken. 
 
Je blijft baas over jouw geld 

• Ben je het niet eens bent met een afschrijving, dan heb je een maand om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
(Je blijft dus baas over jouw eigen geld) Je gebruikt dan de gele kaart verkrijgbaar bij de bank. 

 
Het lidmaatschap van de Club van 50 

• Het lidmaatschap van de Club van 50 kan elk moment ingaan en wordt automatisch ieder jaar verlengd. 
 
Opzeggen lidmaatschap (Het stoppen van de machtiging) 

• U kunt stoppen door opzegging van het lidmaatschap.  
• Desgewenst krijgt je een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van jouw lidmaatschap. 
 
Wanneer stopt het lidmaatschap? 

• Het lidmaatschap dient  schriftelijk of per mail voor aanvang van het nieuwe seizoen opgezegd te worden. 
• Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. 
• Als gedurende het seizoen het lidmaatschap wordt opgezegd blijft de contributie voor dat lopende seizoen verschuldigd. 
 
 
Hoe kun je jouw machtiging en lidmaatschap stopzetten? 

• 1) Je gebruikt de rode kaart intrekking machtiging die verkrijgbaar is bij de bank.  
Je vult de rode kaart intrekking machtiging in en stuurt deze op naar de Club van 50 en de afschrijving stopt.  

• Via de site van de betreffende bank kan veelal een model intrekking  machtiging gedownload worden. 
• 2) Ook kun je een brief of een mailbericht sturen om jouw lidmaatschap te beëindigen. Stuur het bericht naar de Club van 50 

met vermelding van naam, adres en banknummer.  Het emailadres is Clubvan50staphorst@gmail.com. 
 
 
 
 
 

Machtiging voor automatische afschrijving.  
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

Club van 50 van de VV Staphorst om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening af te schrijven wegens:  

 

Jaarlijkse contributie van de Club van 50 een bedrag groot € 50,-- 

 
Gegevens van de deelnemer 

 Voor- en achternaam : 

 Straat en huisnummer : 

 Postcode en woonplaats : 

 Telefoon thuis / Mobiel / E-Mail : 

 Geboortedatum : (dag - maand - jaar)          -          -           

 

 

Gegevens over de tenaamstelling van de Bankrekening  

 Naam- en voorletters :  *  

 Straat en huisnummer : * 

 Postcode en plaats : * 

 Bankrekening nummer :     

 

 Datum :    Handtekening : 

 


