Beste KPJ’er,
Automatische incasso
Zoals jullie misschien weten gaat het betalen van de jaarlijkse contributie via het automatische incasso, dit doen we
om de leden stelselmatig contributie te laten betalen.
Voor het betalen via automatisch incasso is het noodzakelijk om eenmalig het bijgevoegde formulier in te vullen en
te ondertekenen.
Graag willen wij jullie verzoeken om een kopie van je (geldige) legitimatiebewijs mee te sturen.
Afmelden
Het automatische incasso wordt automatisch aan het einde van het jaar verlengt en kan worden opgezegd door een
e-mail te sturen naar kpjetten@hotmail.com. Gelieve naam en rekeningnummer te vermelden in de e-mail!
Contributie
De contributie bedraagt:
€20,00 per jaar voor aspiranten (leden tot en met 16 jaar).
€25,00 per jaar voor leden (16 jaar en ouder).
(Je leeftijd wordt bekeken op 1 januari dus ben je op 1 januari 15 jaar dan betaal je slechts € 20,00 euro)
Mochten er contributie wijzigingen zijn dan worden die 3 maanden voor het einde van het jaar kenbaar gemaakt via
www.kpj-etten.nl.
Indien je besluit om niet via het automatische incasso te betalen komen er per aspirant/lid €5,00 euro administratie
kosten bij.
Invulformulier
Als bijlage tref je het invulformulier aan, we vragen je dit formulier zo correct mogelijk in te vullen. Indien je jonger
als 18 jaar bent dienen je ouders/voogd dit formulier in te vullen.
Privacy statement
KPJ Etten heeft een eigen privacy statement, deze is te vinden op www.kpj-etten.nl. Om je aanmelding definitief te
maken dien je akkoord te gaan met het privacy statement.
Inleveren
Het invulformulier en een kopie van je legitimatiebewijs kun je geven aan een van de bestuursleden. De
bestuursleden kun je vinden op de site www.kpj-etten.nl onder het kopje bestuur.
Nieuwsbrief
Bij het invullen van dit formulier is het van belang dat het e-mail adres is ingevuld, zodat je op de hoogte kan blijven
van de activiteiten die door KPJ-Etten worden georganiseerd.
Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, ’t Bestuur van KPJ-Etten

Machtiging formulier

Lidnummer:
(invulformulier)
(gelieve niet invullen)

Dit is het invulformulier voor de machtiging tot de contributie van KPJ-Etten, gelieve dit formulier zo correct mogelijk
in te vullen en af te geven aan een van de bestuursleden, kijk anders op de site wie de bestuursleden zijn.
*=verplicht.
Voornamen + Doopnamen*:
Achternaam*:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Geboortedatum*:
E-mail adres:
(gelieve in te vullen i.v.m. nieuwsbrief)
Telefoonnummer:
Mobiel:
IBAN rekeningnummer*:
Naam rekeninghouder*:
Datum*:

❑ Hierbij verklaar ik dat ik akkoord ga met de voorwaarden, het privacy statement en tevens afstand doe van
mijn portretrecht. Daarnaast mag KPJ-Etten jaarlijks de contributie van mijn bovengenoemde rekening
afschrijven.
Handtekening lid/aspirant:
(indien lid/aspirant jonger dan 18)

KPJ-Etten aanmeldformulier

Handtekening ouders/voogd:

