Lidmaatschapsaanvraag
Ik vraag hierbij het lidmaatschap aan
van de

Soort lidmaatschap
(*):
volledig

Ro 80 club international e.V.
Verein für Kreiskolbentechnik
Aan:
Geschäftsstelle Ro 80 Club
Gunter Olsowski
Kaltenbachstraße 1
A – 6971 Hard

passief
Herintreding:
Nee
Ja

per email: info@ro80club.org
per Fax: +49 3212 1393629
Email *: ………………………………………………

(*) Voor een volwaardig lidmaatschap bedraagt de jaarlijkse bijdrage 78,- EUR. Daar komt bij een eenmalig inschrijfgeld van
50,- EUR. Zo heeft u toegang tot ons onderdelenmagazijn tegen gereduceerde prijzen en ontvangt u vier keer per jaar ons
clubmagazine. Voor het "passieve" lidmaatschap bedraagt de jaarlijkse bijdrage slechts EUR 36,- (zonder eenmalig
inschrijfgeld) - in ruil daarvoor ontvangt u regelmatig het clubblad.

Naam, voornaam:…………………………………………………………

Geboortedatum:……………………….

Straat: …………………………………………………………………..

Email: ………………………………………

Postcode en plaats……………………………………………………..

Telefoon: …………………………………

Land: …………………………………………………………………..
WEB / Shop

Erst-Betrag:
……………………………………………………
………..
Datum, Handtekening

(Grijze velden a.u.b. niet invullen)

Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor interne communicatie en administratie (ledenlijsten, lidmaatschapsgelden, incasso's) en
worden niet doorgegeven aan derden, zie het privacybeleid op de homepage..

………………………………………………………………………………………………………………………………
SEPA-incassomachtiging (verplicht)
Lidmaatschapsnummer:
Begunstigde:
Ro 80 Club International e.V. - Verein für Kreiskolbentechnik

Eerste bedrag:………………………………………..

Crediteur ID: DE54ZZZ00000152548
Mandaatreferentie: is het lidmaatschapsnummer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betaler:
Ik geef Ro 80 Club International e.V. toestemming om, tot wederopzegging, via automatische incasso, betalingen van mijn
lidmaatschapsgeld en facturen voor onderdeelleveringen van mijn rekening af te schrijven. Tegelijkertijd geef ik mijn bank opdracht
om de door Ro 80 Club International e.V. opgenomen domiciliëringen op mijn rekening te betalen.
Let op: ik kan het afgeschreven bedrag binnen 8 weken na de datum van de boeking terugvragen. De met mijn bank
overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.

Rekeninghouder: …………………………………………………………………………..
Naam van de bank: ……………………………………………………………………………
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………..
BIC: ………………………………………………………………………..
……………………………………………….
Plaats, datum

………………………………………..
Handtekening van de rekeninghouder

Volksbank Südmünsterland-Mitte eG · IBAN DE53401645280405467100 BIC GENODEM1LHN
Vereinsregister Nr. 6392, Amtsgericht Düsseldorf

PayPal: paypal@ro80club.org
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