POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND
P/A Van der Waalsstraat 16 2,6706 JN Wageningen

Wageningen, mei 2017
Aan de leden/donateurs van de POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND

Namens het bestuur sturen wij u deze brief over inning contributie/donaties via machtiging.
Wij vragen u uw medewerking te willen verlenen om de contributie te kunnen innen via een machtiging. Het
bespaart de penningmeester een hoop werk en het is financieel ook voordeliger. Nu moeten we voor elke inning
van de contributie een bedrag aan onkosten betalen en het moet handmatig worden verwerkt. Verder hoeft de
penningmeester dan niet elk jaar achter de betalingen aan.
De bedoeling is dat u een machtiging afgeeft voor het jaarlijks innen van de donatie/contributie door de
penningmeester.
U kunt bijgaande antwoordstrook na ondertekening opsturen naar de penningmeester.
Alvast bedankt,
Namens het bestuur,
Nathalie Garben
Mijndert Heineke
Joline Poulie
Leanne Boekholdt
Robyn Kemp
DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam incassant : Polocrosse Vereniging Nederland
Adres incassant : Van der Waalsstraat 16 2
Postcode incassant : 6706 JN Woonplaats incassant: Wageningen
Land incassant* Nederland
Incassant ID: NL93ZZZ081381580000
Kenmerk machtiging: …………………………………………………………(in te vullen door PVN)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Polocrosse Vereniging Nederland om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van Polocrosse Vereniging Nederland
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam: …………………………………………………………………………………………………………….………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………….……………
Postcode: ………..……………… 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

