
  Machtiging Doorlopende SEPA incasso 
   
   

In te vullen door penningmeester: 
Formulier ontvangen d.d.:  ……………………………………………… 
 

Ingangsdatum lidmaatschap:  ……………………………………………… 
Versie 01-08-2019 

 
Naam:   Basketballvereniging Dyna ‘75 
Adres:   Kornelis de Wildestraat 9 
Postcode:  8441 AD 
Woonplaats:  Heerenveen 
Land:   Nederland 
 
Incassant ID:  NL 15 ZZZ 400006800000 
 
Kenmerk machtiging: Contributie Dyna ‘75 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Basketballvereniging Dyna ’75 om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Basketballvereniging 
Dyna ’75. 
 

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. 
 

Contributie   Bondscontributie Tenuebijdrage 
Per maand  Per jaar Per jaar   Per jaar  

 
 18 of ouder (Senior/U22/U20) € 30,00  € 360,00 € 94,00   € 20,00  
 Onder 14/16/18 (U14/U16/U18) € 27,50  € 330,00 € 82,00   € 20,00  
 Onder 12 (U12)   € 25,00  € 300,00 € 66,00   € 20,00  
 Onder 10 (U10)   € 20,00  € 240,00 € 31,00   n.v.t. 
 Recreant (R)     € 20,00  € 240,00 n.v.t    n.v.t.  
 
De contributie wordt   per maand /  per kwartaal /  per half jaar /  per jaar afgeschreven.  
 
De (club-)contributie betreft een volledig seizoen (12 maanden) van 1 juli t/m 30 juni van het daarop volgende 
jaar. De hoogte van de contributie wordt bepaald d.m.v. de behaalde leeftijd in het kalenderjaar aan het begin 
van het lopende seizoen. 
 

De bondscontributie wordt per jaar afgeschreven, voor aanvang nieuw seizoen, in augustus. De hoogte van de 
bondscontributie wordt bepaald door in welk team het lid speelt en dus niet op basis van leeftijd. 
 

De tenue bijdrage wordt per jaar afgeschreven, halverwege het seizoen, in januari.  
 
 
Naam lid:    ………………………………………………………………………… 
 
Naam ondergetekende:  …………………………………………………………………………  
 
Adres:    ………………………………………………………………………… 
 
Postcode:   ………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:   ………………………………………………………………………… 
 
Land:    ………………………………………………………………………… 
 
IBAN:    ………………………………………………………………………… (inclusief land- en bankcode) 

 
Bank Identificatie (BIC)  ………………………………………………………………………… (niet verplicht bij Nederlandse IBAN) 
 
Plaats en datum:  ………………………………………………………………………… 
 
Handtekening:   ………………………………………………………………………… 


