Aanmeldingsformulier
gchelens
Belang
Wij heten jou van harte
welkom bij onze vereniging
van Ugchelen voor jong en
oud! Wij vragen jou om dit
formulier in te vullen voor
onze ledenadministratie

Aanhef :		
Voorletter(s):
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:

dhr. / mevr.

Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon mobiel:
Telefoon vast:
E-mail:
Geboortedatum:
Rekeninghouder:
IBAN-nummer:
Huishouding: O eenpersoons O samenwonend /gehuwd
O samenwonend / gehuwd met thuiswonende kinderen:
geboortedatumkind(eren):

Samen Ugchelen
leefbaar en
gezellig houden!
voor slechts €1,05
per maand!

			/			

/

KvK-nr: 40102507
KvK-nr: 76757870
Website:www.ugchelensbelang.nl
BTW-nr: NL003115234B41
E-mail: info@
ugchelensbelang.nl
Rek-nr:
NL37 ABNA 0462 3063 56
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O Hierbij machtig ik de Ledenadministratie Ugchelens Belang

tot het jaarlijks afschrijven omstreeks de vierde week van januari
van het bedrag voor het lidmaatschap (in 2020: € 12,50) van mijn
eerdergenoemde rekening. De contributie in het jaar waarin ik lid
wordt, mag eenmalig worden geïncasseerd van mijn rekening bij mijn
aanmelding tot lid. Bij aanmelding tot 1 februari is het bedrag: 12/12
deel van de contributie, tot 1 maart 11/12 deel en zo verder tot 1
december 2/12 deel en bij aanmelding in december 1/12 deel van
de contributie. Daarnaast geef ik toestemming dat de vereniging UB
mij periodiek een (afmeldbare) e-nieuwsbrief mag sturen naar mijn
bovenstaande e-mailadres.

Plaats:			
Datum:
			
Handtekening:

Samen Ugchelen
leefbaar en
gezellig houden!
voor slechts €1,05
per maand!

Waarvoor verwerkt Vereniging Ugchelens Belang deze gegevens?
Privacy statement: jouw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de
lidmaatschapsgelden te kunnen incasseren en om de ledenadministratie te kunnen
beheren en worden niet met derden gedeeld zonder uw toestemming. Als een mail
verstuurd wordt naar meerdere personen, zoals onze e-nieuwsbrief, worden de
e-mailadressen in de BCC geplaatst. Zie www.ugchelensbelang.nl voor het volledige
Privacy statement.
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