
Machtiging automatische incasso

ALGEMENE AANMELDINGSVOORWAARDEN 

1. Leden zijn gehouden aan het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het huishoudelijk
reglement is te lezen op onze website www.dusky.nl en is daarnaast opvraagbaar bij het
secretariaat;

2. U betaalt de contributie voor Duikteam Dusky per kwartaal. De contributie wordt, door middel van

een door u te verstrekken automatische incasso-opdracht, aan het einde van de eerste maand van

het betreffende kwartaal geïncasseerd;

3. Bij aanmelding als lid van Duikteam Dusky wordt de contributie van het lopende
kwartaal automatisch geïncasseerd.

Contributie: € 9,00 per maand / € 27,00 per kwartaal. 

4. De minimale termijn voor het lidmaatschap bedraagt 3 maanden;

6. Om automatische incasso door Duikteam Dusky mogelijk te maken dienen de leden ervoor te
zorgen dat het saldo van de rekening waarvan de contributie wordt afgeschreven toereikend is.
Wanneer de contributie bij een derde poging niet kan worden geïncasseerd dan wordt
aangenomen dat het lidmaatschap niet langer op prijs wordt gesteld. Het lidmaatschap wordt dan
automatisch beëindigd.

MACHTIGING 

Hierbij machtig ik …………………………………, tot wederopzegging, Duikteam Dusky tot het automatisch

afschrijven van de verschuldigde contributie van rekeningnummer 

Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de aanmeldingsvoorwaarden en de 
automatische incasso behorende bij het betreffende lidmaatschap. Voor minderjarige leden dient 
ook de ouder/voogd akkoord te gaan met de aanmelding en aanmeldingsvoorwaarden.

Handtekening ……………………………………………………………… 

Alleen voor minderjarigen:

Handtekening ouder / voogd ………………………………………… 

5. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen door schriftelijke opzegging via het e-mailadres
ledenadministratie@dusky.nl, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen;

secretariaat: informatie@dusky.nl - ledenadministratie: ledenadministratie@dusky.nl
www.dusky.nl  - rekeningnummer: NL48 ABNA 0520.9561.41 - K.v.K. Breda 40282724 

betreffende het lidmaatschap van

…………………………………

…………………………………

Datum ………………………………………………………………
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