
Onderstaande gegevens graag invullen in inleveren bij de leiding.

Naam en voorletters:                                                                                              man     vrouw

Roepnaam:  

Adres: 

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:   

Emailadres:   

Geboortedatum:   

Ingangsdatum lidmaatschap:

Welke groep(en): 1.

(graag ook de dag vermelden) 2.

3.

Telefoonnummer bij calamiteiten:

Belangrijk om te weten*:

Handtekening: 

* Ziektes en/of aandoeningen, gebruik van medicijnen enz. Informatie die voor de leiding belangrijk kan zijn om te weten. 
** doorstrepen wat niet van toepassing is.

Doorlopende machtiging S€PA
SSS Irene – Lintelo
De Pas 42, 7123 AG Aalten
Incassant ID : NL39ZZZ401196510000,  Kenmerk machtiging : Contributie lidmaatschap SSS Irene.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SSS Irene om doorlopende incasso-opdracht-
en te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SSS Irene.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor bin-
nen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

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.

Bij ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met gebruiken en regels zoals deze be-
kend zijn binnen SSS Irene. Zie mededelingen van bestuur in infoboekje en op www.sss-irene.nl.

I N S C H R I J F F O R M U L I E R
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