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Duitse Herder
Club Nederland

Ik meld mij aan als lid van de Duitse Herder Club Nederland. Het lidmaatschap van de Duitse Herder
Club Nederland loopt vanaf de eerste volle maand na aanmelding voor één jaar. Het lidmaatschap
wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de
betaling van de contributie door de vereniging is ontvangen.
De contributie bedraagt € 20,00, zegge twintig euro bij automatische incasso. Wilt u geen gebruik
maken van de mogelijkheid tot automatische incasso, dan bedraagt de contributie € 25,00, zegge
vijfentwintig euro. De contributie voor gezinsleden is € 2,50 extra per persoon
Indien u op onderstaand formulier aangeeft van de automatische incasso mogelijkheid gebruik te willen
maken dient u uw bank of gironummer in te vullen. Hiermee verleent u, na ondertekening, als lid van de
Duitse Herder Club Nederland, tot wederopzegging, machtiging aan de penningmeester om van
zijn/haar hieronder genoemde giro- of bankrekening het bedrag van de jaarlijkse contributie af te
schrijven.
Wilt u geen gebruik maken van de automatische incasso, dan dient u € 25,00, zegge vijfentwintig euro,
binnen twee maanden na aanmelding over te maken op bankrekeningnummer:
NL22 RABO 0152 6969 62 t.n.v. DHCN te Hellevoetsluis. (Bij automatische incasso verklaart
ondergetekende zich akkoord met de regeling zoals op blad twee van dit formulier staat vermeld.)
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren en wel tenminste één maand voor het
nieuwe contributie jaar. Het lidmaatschap van de Duitse Herder Club Nederland is persoonlijk en niet
overdraagbaar aan derden.
Onderstaande tabel bij voorkeur digitaal invullen, afdrukken, ondertekenen en vervolgens opsturen per
post of inscannen en versturen per mail.
Aanmelding als lid:
Voornaam & Initialen
Geboortedatum
Achternaam
Telefoon nr. (vast/mobiel)
E-mail adres
Aanmelding als gezinslid:
Voornaam & Initialen
Geboortedatum
Achternaam
Telefoon nr. (vast/mobiel)
E-mail adres
Adres
Postcode & woonplaats

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Bankrekening

:

Bankrekeningnummer
Ingevuld te,
Datum ondertekening

:
:
:

Ik wil wel / geen gebruik maken van de automatische incasso
mogelijkheid (doorhalen wat niet van toepassing is)

Handtekening

Gelieve dit formulier ingevuld te sturen naar :
Ledenadministratie DHCN
T.a.v. Lex van Eimeren
Bergeend 18
3435 VK Nieuwegein
ledenadministratie.dhcn@vijfspan.nl
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Automatische afschrijving
Automatisch afschrijven is gemakkelijk, u vergeet nooit te betalen, u bespaart zich de rompslomp van
het steeds regelen van een terugkerende betaling die slechts éénmaal per jaar moet geschieden en u
kunt het afgeschreven bedrag terug laten storten of uw machtiging intrekken.
Een automatische afschrijving kan alleen plaatsvinden als de rekeninghouder zelf toestemming geeft
voor automatische incasso. Noteer uw bank- of girorekening, naam, adres, postcode en woonplaats
én datum, plaats op dit inschrijf en machtigingsformulier. Zet daar vervolgens uw handtekening onder.
Vergeet niet alle vragen te beantwoorden.
Wanneer dit inschrijving en machtigingsformulier geheel is ingevuld en u akkoord gaat met de
voorwaarden, kunt u dit zenden naar:
Ledenadministratie DHCN
T.a.v. Lex van Eimeren
Bergeend 18
3435 VK Nieuwegein
Voorwaarden zijn:
 In het eerste kwartaal van het nieuwe contributiejaar zal het bedrag voor de contributie van
het betreffende kalenderjaar worden afgeschreven van uw rekening;
 Het bedrag voor de contributie bedraagt € 20,- (€ 25,-) per jaar en € 2,50 extra voor een
gezinslid;
 Wanneer er redenen zijn voor verhoging van het contributiebedrag zal dit eerst worden
voorgesteld op een Algemene Leden Vergadering;
 Wanneer u het niet eens bent met een afschrijving kunt u uw bank- of girokantoor binnen 56
dagen na afschrijving opdracht geven het bedrag terug te boeken;
 U kunt de automatische afboeking altijd stopzetten/intrekken door de penningmeester van de
DHCN hiervan schriftelijk te berichten;
 U kunt de automatische afboeking altijd stopzetten/intrekken door de penningmeester van de
DHCN hiervan via mail te berichten. Let wel dat het stopzetten van de automatische afboeking
eerst dan een feit is als uw mail wordt bevestigd door de penningmeester
 Wanneer de rekeninghouder minderjarig is, zal het machtigingsformulier tevens ondertekend
moeten zijn door één van de ouders/voogd;
 Het machtigingsformulier zal automatisch worden ingetrokken wanneer een lid zijn
lidmaatschap schriftelijk of per mail heeft opgezegd.

Ledenadministratie Duitse Herder Club Nederland
Lex van Eimeren
ledenadministratie.dhcn@vijfspan.nl
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