ROTTERDAMSE

Postbus roo99 3oo4 AB Rotterdam
E-mai l: rob.r"t@l ive.nl

OUDEREN BOND
Beste leden,

Vele van onze leden hebben aan ons gevraagd waarom wij niet automatisch de ledencontributie van hun

bankrekening afboekten. Wij hebben dit onderzocht en willen hiertoe graag overgaan.
Het bliikt nameliik dat hetvoor onze leden veel makkelijk is om ons te machtigen om de jaarlijkse contri butie van de Rotterdamse Ouderen Bond di rect van hun reken i n g te i n nen
De voordelen voor onze leden

zijn

- u vergeet nooit te betalen;
- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
- u houdt zeggenschap omdat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
- u kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.
- en

verder bespaart de Rotterdamse Ouderen Bond per lid ongeveer r euro

Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft
door het afgeven van een machtiging. Wij kunnen daarmee het iaarlijkse lidmaatschap automatisch van
uw rekening laten afschrijven. ln de laatste bondsblad van het voorafgaande jaar zullen wij u informeren
over de komende afschrijving en het bedrag en moment van afschrijving.
Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 weken zonder opgaaf van reden terug laten
boeken. U kunt de automatische betaling ook stoppen, wanneer u uw lidmaatschap opzegt.

Noteer uw persoonlijke gegevens, bankrekening en datum op de onderstaande machtigingskaart,
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar ons.
RotterdamseOuderen Bond Postbustoogg 3oo4AB Rotterdam.
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Doorlopende machti ging

SEPA

Naam:
Adres:
Postcode:

Stadhouderswegl4s,A
Plaats: Rotterdam
3039

Rekeningnummer/IBAN:

NL76 INGB oooo oz77 Sz

lD:
betaling

Rotterdamse Ouderen Bond

El

lncassant

NLttZZZqo34l449oooo

Reden

Lidmaatschap R.O.B.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Rotterdamse Ouderen Bond
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bankom een bedragvan uw rekeningafte schrijven
en aan uw bankom doorlopend een bedragvan uw rekeningaf te schrilven overeenkomstigde opdracht
van de Rotterdamse Ouderen Bond. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam
Adres:

Postcode:

Plaats:

IBAN
Plaats en datum

Handtekening

