Doorlopende machtiging contributie Atelier 78
Atelier ’78 Vereniging voor amateurkunst

NL90RABO0116897015

Naam incassant

Rekeningnummer

S€PA

Iepengaard 15
Adres incassant

Kenmerk machtiging

5051 ZL

Goirle

Nederland

Postcode incassant

Woonplaats incassant

Land incassant

Deze machtiging
Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan Atelier ‘78 om een doorlopende incasso-opdracht te
sturen naar uw bank om de contributie van uw rekening af te schrijven. Deze machtiging is geldig voor een heel cursusjaar
en wordt stilzwijgend verlengd tot aan het moment dat het lidmaatschap wordt opzegd, jaarlijks voor 1 juli. Zie voor het
beeindigen van het lidmaatschap ook de algemene voorwaarden van Atelier ‘78.
Hoe kunt u betalen?
Wilt u in termijnen betalen? Dat is mogelijk middels deze machtiging. Met deze machtiging geeft u Atelier ‘78 toestemming
om ineens of in negen termijnen de contributie van uw rekening af te schrijven. De contributie bedraagt €165,- zonder
docent en €330,- met docent deze bedragen kunnen jaarlijks wijzigen. Als u kiest voor het betalen in negen termijnen dan
wordt hiervoor €10,- administratie kosten in rekening gebracht.
Machtiging intrekken of betaalde bedragen laten terugstorten
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.

Gegevens debiteur

Naam Cursist

Naam rekeninghouder

Adres

Postcode

Woonplaats

Rekeningnummer (IBAN)*
*Uw IBAN staat vermeld op uw rekeningafschrift en bestaat uit 18 tekens

Bank Identificatie (BIC)**
** Geen verplicht veld bij een Nederlands rekeningnummer

Handtekening

Woonplaats en datum

Kruis aan wat van toepassing is:
Incasso éénmaal (Op + 1ste van de maand september)
Incasso in 9 termijnen (Op + 28ste van de maanden september t/m mei)
Ik maak geen gebruik van in casso maar maak binnen 10 dagen de contributie zelf over naar Atelier`78
Voor vragen kunt u contact opnemen met ivervoort@home.nl

