Doorlopende machtiging voor lidmaatschap UFO
Voor de afschrijvingen van de lidmaatschapskosten maakt UFO gebruik van automatische incasso’s. Door het ondertekenen van
deze machtiging is UFO gemachtigd, tot wederopzegging, de verplichte contributie af te schrijven. Daarnaast is het na
ondertekening mogelijk om digitaal eenmalige machtigingen te verlenen voor bijvoorbeeld competitiekosten en indoor training.
Stuur de groene kaart op naar UFO (Zuilenstraat 2K, 3512 NC, Utrecht) of lever hem in bij het UFO-bestuur. Uitprinten in kleur is
niet noodzakelijk.

Intrekken Machtiging

SEPA

Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in verleend aan
Naam:
Utregse Frisbie Organisatie UFO/PVC
Adres:
Zuilenstraat 2k
Postcode:
3512 NC

Incassant ID*:
Woonplaats:
Land:

NL47ZZZ404799900000
Utrecht
Nederland

Om van zijn/ haar rekening af te schrijven wegens
Kenmerk Machtiging*: Contributie lidmaatschap UFO
*Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift

Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
IBAN:
Bank Identificatie (BIC)**:
Plaats en datum:

Handtekening:

NB: Met het intrekken van de machtiging is het lidmaatschap voor UFO niet automatisch opgezegd. Stuur voor opzegging een mail naar
secretaris@ufofrisbee.nl
**Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugboeken? Neem contact op met uw bank.

SEPA

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, 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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorlopende Machtiging
Naam:
Adres:
Postcode:
Kenmerk machtiging:

Utregse Frisbie Organisatie UFO/PVC
Zuilenstraat 2k
3512 NC
Contributie lidmaatschap UFO

SEPA
Incassant ID:
Woonplaats:
Land:

NL47ZZZ404799900000
Utrecht
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Utregse Frisbie Organisatie UFO/PVC om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de
Utregse Frisbie Organisatie UFO/PVC.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de voorwaarden.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Land:
IBAN:
Bank Identificatie (BIC)**:
Plaats en datum:
**Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN

Handtekening:

