
 
 

FC VVC Rabobank rekening NL36RABO0110073746 Tel 0252 682635 
Postbus 157  BTW nr. NL.8144.72.278.B.01 ledenadministratie@fcvvc.nl 
2150 AD Nieuw-Vennep  K.v.K. Amsterdam 34224901 www.fcvvc.nl 

 
 

MACHTIGINGSFORMULIER (SEPA Euro-Incasso) 
FC VVC versie 31 maart 2014 

 

 

Naam incassant : FC Vennepse Voetbal Combinatie Incassant ID : NL69ZZZ342249010000  

Adres incassant : Montreallaan 1 Land incassant : Nederland  

Postcode/woonplaats incassant  : 2152 KH Nieuw-Vennep    

Kenmerk machtiging  : KNVB relatienummer lid  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan FC VVC om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

inschrijfgeld, contributie en boetes, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van FC VVC. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Gegevens betreffende lid: 

Achternaam :…………………………………… M/V *  

Voornaam :…………………………………… Voorletter(s) :…………….  

Adres ** :……………………………………   

Postcode en woonplaats ** :…………………………………… Nationaliteit :………………………….  

Geboortedatum :.………………… E-mail :………………………………..  

KNVB relatienummer :…………………. (indien bekend)   

* Doorhalen wat niet van toepassing is.        ** Indien lid en rekeninghouder dezelfde persoon is, mag dit veld overgeslagen worden. 

 

Hierbij verzoek ik FC VVC de contributie als volgt van onderstaand rekeningnummer te incasseren: 

   In 1 termijn (De contributie wordt eind juli of eind van de maand van inschrijving geïncasseerd.) 

 

   In 12 termijnen (NIET MOGELIJK BIJ INSCHRIJVING NA 1 JULI! De contributie wordt aan het einde van 

elke maand geïncasseerd, hiervoor betaal ik een opslag van € 1,00 per maand.) 

 

Gegevens rekeninghouder: 

Naam :……………………………………….   

Adres :……………………………………….   

Postcode en woonplaats :……………………………………….   Land :………………………….  

Rekeningnummer (IBAN) : _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
    controlegetal      bank code              bankrekeningnummer  

Plaats en datum  :.…………………………………        Handtekening  :……………………………….  

U kunt het volledig ingevulde formulier of inleveren bij het wedstrijdsecretariaat, in het postvak van 

de Ledenadministratie, of sturen naar onderstaande postbus of e-mailadres. 


