
MACHTIGING

AUTOMATISCHE INCASSO EBBC

EBBC werkt om de contributie, trainingstoeslag en het inschrijfgeld te innen, met automatische incasso’s. Onderaan 

dit formulier tref je de machtiging, om toestemming te geven tot automatisch incasso, aan. De contributie zal 

worden geïnd in 3 termijnen. De eerste termijn vervalt aan het begin van het seizoen, de tweede in november en 

de laatste in januari. 

Ieder lid is verplicht om de machtiging af te geven. Gebeurt dit niet, dan zal er niet gebasketbald worden.  

De machtigingen dienen tegelijkertijd met het inschrijfformulier ingeleverd te worden bij: 

Angeline Rotgans • Braspenninglaan 42 • 5237 NK  ‘s-Hertogenbosch • ledenadministratie@ebbc.nl

De machtiging blijft geldig gedurende het gehele lidmaatschap. 

Beëindiging van het lidmaatschap doet de machtiging vervallen.

Naam Speler/Speelster

Ondergetekende

Straat & plaatsnaam                                   

machtigt hierbij EBBC om gedurende het lidmaatschap de contributie per seizoen in 3 termijnen, de eventuele 

trainingstoeslag (tweede contributie-inning) en éénmalig het inschrijfgeld (bij de eerste contributie-inning) af te 

schrijven van:

IBAN  N  L  

Op naam van 

Ondertekend door (naam)                                                  Datum                               2  0

Handtekening 

- -MDoor ondertekening van dit formulier verklaart men  

 • op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement van EBBC*
 • onze privacy-policy te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn*
 • akkoord te zijn dat de ingevulde gegevens gebruikt worden conform de privacy policy*
 • zich te conformeren aan de normen en waarden van de vereniging*
• bekend en akkoord te zijn met ons scheidsrechters- en juryreglement*
 • op de hoogte te zijn van de gedragsregels van NOC*NSF / NBB en deze na te leven
 • dat alle ingevulde gegevens gebruikt mogen worden t.b.v. uitnodigingen door EBBC
  * te vinden op www.ebbc.nl
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