REUMAVERENIGING DE KEMPEN
Postbus 114. 5530 AC Bladel. KvK40238827. Rekening NL74RABO0107519925 BIC RABONL2U
Website: www.rpv-dekempen.nl

Gesteund door

INSCHRIJFFORMULIER

Persoonsgegevens
Naam en voorletters:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Land*:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mailadres:

Reumatische aandoening:

Ja/nee

SEPA Doorlopende machtiging
Naam incassant:
Adres incassant:
Postcode en woonplaats incassant:
Land incassant*:
Incasssant ID:
Kenmerk machtiging:

Reumapatiëntenvereniging De Kempen e.o.
Postbus 114
5530 AC Bladel
NL
NL09ZZZ402388270000
…………………………………………………...

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RPV De Kempen e.o. om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven wegens contributie en/of eigen bijdrage beweeggroepen en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
incassant.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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REUMAVERENIGING DE KEMPEN
Postbus 114. 5530 AC Bladel. KvK40238827. Rekening NL74RABO0107519925 BIC RABONL2U
Website: www.rpv-dekempen.nl

Gesteund door

Naam:…………………………………………………………………………………………….............
Adres:……………………………………………………………………………………………………..
Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………….
Land*:……………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer (IBAN):……………………………………………………………………………...
Bank Identificatie (BIC)**:……………………………………………………………………………….
Plaats en datum:………………………………………………………………………………………...

Handtekening:…………………………………………………………
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer.

De contributie bedraagt € 20,00 per jaar (wordt geïnd in mei).
De eigen bijdrage voor de beweeggroepen is voor ongeveer 42x Hydrotherapie en ongeveer
39x Tai-Chi.
Het jaarbedrag van € 264,00 voor zwemmen en € 216,00 voor Tai-Chi wordt per
automatische incasso geïnd in 12 maandelijkse termijnen.
De opzegtermijn voor de beweeggroepen is een volle kalendermaand, dus bij opzeggen per
b.v. 1 mei, dien je te hebben opgezegd voor 1 april.
Als je ook je lidmaatschap wilt opzeggen, dan dien je dit afzonderlijk te doen en wel voor
1 december.
In beide gevallen schriftelijk, (per e-mail) bij de administratie: administratie@rpv-dekempen.nl
of bij de coördinator: bewegen@rpv-dekempen.nl of naar Postbus 114, 5530 AC Bladel.
Wanneer ik deelneem aan de hydrotherapie, verklaar ik hiermee, dat ik op eigen risico in het
water ga, en dat ik wacht tot mijn eigen les begint en de fysiotherapeut aanwezig is.

Datum:…………………………………………………

Handtekening:…………………………………………

