De vereniging stelt het volledig invullen en ondertekenen van de machtiging tot automatische incasso verplicht.
Dit geldt ook voor de ouders/verzorgers van jeugdleden. U wordt verzocht het machtigingsformulier per omgaande in te leveren in
de kantine of bestuurskamer of per post op te sturen naar:
Neptunus – Schiebroek
Postbus 33124
3005 EC Rotterdam

De uiterste inleverdatum is 20 augustus (direct bij latere inschrijving). Bent u het niet eens met een
afschrijving, dan kunt u binnen een maand uw bank of giro opdracht geven de betaling terug te boeken. Bij opzegging van het
lidmaatschap kunt u middels een intrekkingsformulier (te downloaden via de website van de vereniging) de machtiging
intrekken.

MACHTIGING
Ondergetekende gaat akkoord met een jaarlijkse automatische incasso van het dan geldende contributiebedrag in één
of twee termijnen*
Naam rekeninghouder

_________________________________

Rekeningnummer(IBAN) __________________________

Naam lid**

_____________________________ Email lid _______________________________

Spelend in categorie

senioren zaterdag / senioren zondag / G / A / B / C / D / E / F / meisjes pupillen / meisjes junioren /
mini pupillen (omcirkelen wat van toepassing is in seizoen 2014-2015

Geboortedatum lid

____________

Straat

_________________________________

Postcode

___________________ Woonplaats _______________________________________

Incasso in

1 / 2 termijnen

Datum

_____________ Handtekening rekeninghouder _____________________________

Lidnummer ______________________ (in te vullen door Schiebroek ’94)
Huisnummer ______________________

(omcirkelen van welke optie u gebruik wilt maken)*

* Bij betaling in twee termijnen geldt een toeslag van 2.50 euro per termijn op het normale contributiebedrag.
** Alleen in te vullen indien naam lid afwijkend is van naam rekeninghouder.

VOORWAARDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bij betaling in 1 termijn wordt de contributie 1 september van uw rekening afgeschreven. Bij betaling in twee termijnen
wordt de eerste termijn 1 september afgeschreven en de tweede termijn 1 december.
In geval van niet of niet tijdig inleveren van het machtigingsformulier wordt 15 euro extra berekend.
Na 1 oktober wordt een aanmaning verstuurd met 10 euro administratiekosten, indien automatische incasso niet mogelijk
bleek te zijn. Ditzelfde geldt voor de tweede termijn met als peildatum 1 januari.
Vanaf 30 oktober volgt een speelverbod en wordt de vordering uit handen gegeven aan een extern bureau waarbij de
kosten voor rekening komen van het verenigingslid. Voor de tweede termijn gebeurt dit vanaf 31 januari.
Het speelverbod wordt opgeheven, zodra de contributie én de administratiekosten volledig zijn voldaan.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 30 mei van het betreffende jaar bij de
ledenadministratie. Indien dit niet is gebeurd, bent u de volledige contributie voor het nieuwe voetbalseizoen
verschuldigd. Door middel van een opzeggingsformulier (te downloaden vanaf de website) kunt u het lidmaatschap
beëindigen. Dit formulier dient uiterlijk 30 juni in het bezit van de ledenadministratie te zijn. Na ontvangst van het
opzeggingsformulier ontvangt u een bevestigingsmail met de mededeling, dat de afgegeven automatische incasso is
stopgezet.
In bijzondere gevallen is het algemeen bestuur bevoegd een betalingsregeling te treffen, dan wel gehele of gedeeltelijke
dispensatie van de contributieverplichting te verlenen. Leden die menen hiervoor in aanmerking te komen, worden
verzocht zich te melden bij de penningmeester van de vereniging.

