Incassomachtiging wandelen 2018 SEPA
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Run4Fun om van
zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te schrijven :

!
Incassomachtiging wandelen 2018 SEPA

Doorlopende Machtiging
■ € 44,50 per de 1 werkdag van elk kwartaal wegens verschuldigde contributie.
Over het lopend kwartaal is slechts een bedrag van € ----,---- verschuldigd.
(S.v.p. bedrag lopend kwartaal zelf invullen aan de hand van de staffel
trainingskosten)²;
□ NEE, ik betaal per training € 7,50 contant.

Automatisch laten afschrijven is gemakkelijk:
" u vergeet nooit te betalen;
" u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
" u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken;
" en het is veel voordeliger dan los betalen.

e

Nog even dit.
" Er bestaat nog steeds het misverstand dat u met machtigen geen baas meer over uw eigen geld
zou zijn. Dat misverstand moet nu maar eens voorgoed de wereld uit. Stel dat u op uw
afschriften iets ziet dat in uw ogen niet klopt: een verkeerd bedrag dat is afgeschreven, ’n
dubbele betaling, wat dan ook. U heeft gedurende 8 weken na afschrijving de tijd om uw bank
opdracht te geven het bedrag terug te boeken. Vraag uw bank naar de precieze voorwaarden.
" Natuurlijk kunt u de machtiging altijd weer intrekken. Ook dan, dat spreekt voor zich, zonder
opgaaf van redenen. Het enige dat u hoeft te doen is een briefje of een e-mail te sturen naar
Run4Fun. Denkt u er nog wel aan om dan ook uw lidmaatschap een maand voor het nieuwe
kwartaal schriftelijk op te zeggen (liefst per e-mail) als dat de reden is van het intrekken van uw
machtiging.
¹

IBAN

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Indien buitenlandse bank BIC:

Het éénmalig verschuldigde inschrijfgeld en de verschuldigde contributie over het lopende
kwartaal zullen automatisch worden afgeschreven op de 1 werkdag van de maand volgend op
de datum van inschrijving en/of na het hebben gevolgd van de eerste 3 gratis proeftrainingen.
e

²

■ € 19,50 inschrijfgeld (éénmalig verschuldigd)¹;

Naam + voorletters

:_________________________________________________

Adres

: ________________________________________________

Postcode en plaats

: ________________________________________________

De contributie wordt per de 1 werkdag van elk kwartaal automatisch geïncasseerd bij
vooruitbetaling te voldoen. De verschuldigde contributie over het lopend kwartaal wordt
berekend volgens onderstaande staffel rekeninghoudend met de eerste 3 gratis proeftrainingen.
e

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de voorwaarden en de regeling zoals in deze
machtigingskaart en het aanmeldingsformulier staat vermeld.

Run4Fun, John Franklinstraat 61hs, 1056 SZ A’dam Rekening: (NL 18 INGB 000) 8326564
Bank ID: NL53ZZZ341931170000 E-mail: run4fun@kpnmail.nl

Staffel trainingskosten lopend kwartaal (eerste 3 trainingen gratis)
Weeknummer Te betalen
Weeknummer Te betalen
Weeknummer Te betalen
1/14/27/40
€ 44,50
6/19/32/45
€ 29,20
11/24/37/50
€ 13,70
2/15/28/41
€ 41,55
7/20/33/46
€ 26,10
12/25/38/51
€ 10,60
3/16/29/42
€ 38,50
8/21/34/47
€ 23,00
13/26/39/52
€ 7,50
4/17/30/43
€ 35,40
9/22/35/48
€ 19,90
5/18/31/44
€ 32,30
10/23/36/49
€ 16,80

!

Datum

Handtekening

_____________________

_____________________

