Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Speltak

Gegevens nieuw lid
Achternaam

Bevers (vanaf 5 jaar)

Voorletters

Welpen (vanaf 7 jaar)

Roepnaam

Scouts (vanaf 11 jaar)r)

Adres

Explorers (vanaf 16 jaar)

Postcode / Woonplaats

Stam (vanaf 18 jaar)

Geboortedatum
Jongen

Geslacht

Leiding

Meisje

Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
E-mail (kind)
Gegevens ouder / verzorger (1) *

Gegevens ouder / verzorger (2) *

Achternaam
Voorletters
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
E-mail
* Alleen in te vullen bij het inschrijven van jeugdleden

Gezondheid
Vraagt de gezondheid van uw kind speciale zorg tijdens de opkomsten, zoals medicijngebruik, dieet, allergie en ziekten?
Ja

Nee

Indien u deze vraag met ja hebt beantwoord wilt u dan hierover de benodigde informatie verstrekken aan de teamleider van
de speltak
Foto- en videomateriaal
Tijdens (groeps)activiteiten worden mogelijk foto’s en/of filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op
de sociale mediaprofielen van de Scouting van Swietengroep, in groepscorrespondentie (nieuwsbrief, website) of interne
vertoning. Door lid te worden van de Scouting van Swietengroep geeft u toestemming tot vastlegging op beeldmateriaal en
publicatie hiervan op genoemde media. Indien u hier geen toestemming voor geeft zal getracht worden uw kind niet
herkenbaar in beeld te brengen in genoemde media en publicaties (zie hiervoor ook het privacy statement Scouting van
Swietengroep).
Hierbij geef ik aan geen toestemming te geven voor publicatie van foto- en/of videomateriaal

Contributie
De contributie van de Scouting van Swietengroep bedraagt € 33,25 per half jaar. Dit bedrag ontvangen wij het liefst per
automatische incasso. Voorafgaand aan elke afschrijving ontvangt u een factuur van het af te schrijven bedrag.
Hierbij geef ik geen toestemming tot automatische
incasso en verplicht mij door inlevering van dit
inschrijfformulier tot het betalen van de contributie
binnen 30 dagen na ontvangst van een factuur.

Hierbij geef ik toestemming tot
automatische incasso *

* Voor toestemming tot automatische incasso dient u de bijgevoegde SEPA machtiging in te vullen en in te leveren.
Algemeen
Informatie m.b.t. de Scouting van Swietengroep is te vinden op de website: www.vanswietengroep.nl. Hier vind u ook het
het huishoudelijk reglement en het privacy statement van de Scouting van Swietengroep. Dit inschrijfformulier kan via
kan via e-mail (samen met gescande SEPA machtiging) verzonden worden naar: secretaris@vanswietengroep.nl
Datum:

Plaats:

Naam:
V.2018-001

SEPA

Machtiging voor standaard Europese incasso
Machtigen is gemakkelijk:
- U vergeet nooit te betalen;
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van
terugkerende betalingen;
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag
binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Deze kaart in een envelop verzenden naar het bedrijf of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.

Een betaling met een standaard Europese incasso kan
plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft
door het afgeven van een machtiging. Noteer uw persoonlijke
gegevens en datum op de aangehechte Groene machtigingskaart,
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar degene die u
wilt betalen. Deze kan daarmee de betalingen automatisch van
uw rekening laten afschrijven.

U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld
via het contract of bij een jaaroverzicht, door de
incassant geïnformeerd over het bedrag en moment van
afschrijving. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u
deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten
boeken. Zie de Gele kaart voor nadere informatie.
U kunt de automatische betaling ook stoppen,
bijvoorbeeld omdat u uw lidmaatschap of abonnement
opzegt. U kunt dan de Rode kaart ‘Intrekken machtiging’
gebruiken. U vult de kaart in, stuurt deze op naar de incassant
en de afschrijvingen stoppen. Houd rekening met enige tijd voor
verwerking.

Machtigen: de makkelijke manier van betalen.

SEPA

Intrekken machtiging
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

Incassant ID
om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens:
Reden betaling
Kenmerk machtiging*
* Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de incassant heeft ontvangen.

Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

IBAN
Plaats en datum

Handtekening

SEPA

Terugboeken? Neem contact op met uw bank.
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, kunt u deze
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen
te houden.
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft
afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.
Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

SEPA

Deze kaart in een envelop verzenden naar het bedrijf of instelling waaraan de betaling wordt gedaan.

B.SEPA.085.03 | 01 september 2017

Doorlopende machtiging
Naam

Penningmeester Scouting van Swietengroep

Adres

Burgemeester Wynoldyweg 3

Postcode

8382 CD Plaats Frederiksoord
NL43ZZZ040806510000

Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

Land

Nederland

Scouting van Swietengroep
Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

Penningmeester Scouting van Swietengroep
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

Penningmeester Scouting van Swietengroep

.

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.
Naam
Adres
Postcode

Plaats

Land

IBAN
Plaats en datum

Handtekening

