Inschrijfformulier Jawa Cz Club Nederland

Voornaam en Naam:

………………………………………

Geslacht:

M/V

Straat en huisnummer:

………………………………………

Postcode en Plaats:

………………………………………

Provincie:

………………………………………

Telefoonnummer:

………………………………………

Mobiele telefoon:

………………………………………

Geboortedatum:

………………………………………

Banknummer:

………………………………………

Gironummer:

………………………………………

E-mail adres

………………………………………

Wil je lid worden van de digitale nieuwsbrief:

Ja / Nee

Ik heb wel/geen bezwaar tegen vermelding van mijn naam en adres gegevens in
de ledenlijst die één keer per jaar in het clubblad geplaatst wordt.
CONTRIBUTIE

Contributie: €

per jaar:
€22,50
juli tot december: €10,00

Totaal: €

Graag de eerste betaling zelf overmaken op bankrekeningnummer: NL55 RABO
0147 7389 89 van de Rabobank Hoogezand op naam van de Jawa/Cz Club
Nederland. Ook indien je een automatische incasso invult. Deze is pas geldig
op het moment dat de contributie wordt afgeschreven voor het nieuwe jaar.
Als de betaling binnen is word je ingeschreven als lid en krijg je van de
ledenadministratie bericht dat je bent ingeschreven en ontvang je, je unieke
lidnummer.
JE KRIJGT GEEN APARTE REKENING TOEGESTUURD!
Onze hartelijke dank en welkom bij de Jawa-Cz-Club Nederland!
Wil je het ingevulde formulier retourneren aan:
Jawa-Cz-Club Nederland
t.a.v. Ledenadministratie
Ommerweg 44
7683 AX Den Ham
Scannen (i.v.m.) de handtekening en dan e-mailen mag natuurlijk ook:
leden@jawaczclub.nl
Datum

Handtekening

………………………………

……………………………………

De motorgegevens worden apart
van uw persoonlijke gegevens bewaard.

Merk

Type

Type naam
Bouwjaar
Cilinderinhoud

Afgifte deel 1
cc

Kenteken
Frame nr.

Motor nr.

Code
(indien aanwezig)

Bijzonderheden

W ILT U DE NUMMERS ZO COMPLEET MOGELIJK VAN HET FRAME EN HET MOTORBLOK OVERNEMEN EN PAS ALS
DIT NIET LUKT VAN HET BALHOOFDPLAATJE OF HET KENTEKENBEWIJS? U DOET ONS DAAR EEN BIJZONDER
PLEZIER MEE, MET DEZE GEGEVENS KUNNEN WIJ VERSCHILLEN IN BOUWSERIES EN/OF ZELDZAME EXEMPLAREN
OPSPOREN. BIJ MEERDERE MOTORFIETSEN KUNT U HET FORMULIER KOPIËREN, OOK MAG U ZE HIERONDER
BIJSCHRIJVEN.

SEPA Machtigingsformulier voor
contributie en inschrijfgeld.

Voorwaarden

Machtiging automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Naam incassant:
Adres incassant:
Incassant ID:

Jawa/CZ Club Nederland
Vogelzang 41, 8141 BG Heino, NL
NL37ZZZ406261890000

om van zijn/haar hierna genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven
wegens verschuldigde jaarlijkse contributie en het, eenmalige, inschrijfgeld bij
aanvang van het lidmaatschap.
Lidnummer (Wordt ingevuld door
de ledenadministratie.)

_____________________________________

IBAN Banknummer:

_____________________________________

IBAN Gironummer:

_____________________________________

Naam en voorletters:

_____________________________________

Adres:

_____________________________________

Postcode en Woonplaats:

_____________________________________

Datum
______________________

Handtekening
________________________________

Een automatische afschrijving kan pas
plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor
geeft. Noteer uw IBAN bank- of
girorekeningnummer, naam, adres postcode,
woonplaats en datum op de machtiging. Plaats
er uw handtekening op en stuur uw machtiging
naar de penningmeester.
Penningmeester JawaCzClub
Weidelaan 37
3956 EH Leerdam
Als u het niet eens bent met de afschrijving,
heeft u 8 weken de tijd om uw bank- of
girokantoor opdracht te geven het bedrag
terug te boeken. U gebruikt daarvoor de
bestemde kaart verkrijgbaar bij uw bank- of
girokantoor.
U kunt ook stoppen omdat u gaat verhuizen of
omdat u uw lidmaatschap opzegt. U stuurt
dan een brief naar de club. Daarin vermeldt u
uw IBAN bank- of girorekeningnummer
lidnummer, naam, adres, postcode,
woonplaats.
De brief is natuurlijk door u ondertekend.
Houdt u bij de inzending rekening met enige
tijd voor de verwerking.
Na ondertekening s.v.p. met het
inschrijfformulier meezenden aan de
ledenadministratie.

