Machtiging voor automatische incasso
Machtigen is gemakkelijk:
•
•
•
•

U vergeet nooit te betalen,
U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen,
U kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken (storneren) of uw machtiging intrekken,
Eventuele opmerkingen of intrekkingen kunt u eenvoudig doen door het sturen van een email aan:
info@vvvjj.nl

Een automatische incasso kan plaatsvinden als u daarvoor toestemming geeft.
Vul de gegevens in op de machtigingskaart en geef het volledige IBAN nr. op en onderteken deze dan.
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het
bedrag terug te boeken (storneren). Bij internet kunt u de intrekking zelf doen.
U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of omdat u uw lidmaatschap wilt opzeggen.
Eenvoudig een email verzenden aan info@vvvjj.nl onder vermelding van uw adresgegevens en lidnummer is
voldoende.
Houd u bij inzending rekening met enige tijd voor verwerking.
Indien het voor u mogelijk is zouden wij u willen verzoeken dat wij de incasso jaarlijks mogen innen. Dit scheelt ons
veel extra administratieve werkzaamheden.
Stuur de ingevulde en ondertekende kaart naar: Vereniging vrienden van Jah Jireh
Hartenseweg 50, App. 28
6704 PZ Wageningen

Ondergetekende verleent hierbij machtiging tot wederopzegging aan de Vereniging vrienden van Jah Jireh om
Leden en asp. bewoners betalen € 60,-- per jaar (€ 5,00 per maand)
€
per jaar / per maand af te schrijven.
Bewoners betalen € 150,- per jaar. (€ 12,50 per maand)
€
per jaar / per maand af te schrijven.
Het bedrag zal rond de 24e maand worden afgeschreven.
Bankrekening nummer: (IBAN zie uw bankpas)

NL . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam en voorletter:
Adres:
Postcode :

Plaats:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals op de aangehechte kaart is vermeld.
Datum:

Handtekening:

