
                                                                                                                                                                                                                           :  
                

          
         Secretariaat: A. Melgers  
Burgemeester Roefslaan 10 
         5753 GZ Deurne          

Tel: 0 624432015 
         a.melgers1@chello.nl 
        Rabo Bank No: NL72RABO 0170868818 
   www.devettebougie.nl 

   info@devettebougie.nl  
  

  

  

Inschrijf formulier Old-timer bromfietsclub “De Vette Bougie”  
 

  

  

Naam               :     ……………………………..  

  

Voornaam         :     ……………………………..  

  

Geboorte datum:    ……………………………..  

  

Adres:  

Straat huis nr.   :     ……………………………..  

Woonplaats      :     …………………………….. Postcode          

:     ……………………………..  

   

Telefoon Nr.     :     …………….. /06…………..  

  

Email adres      :     ……………………………..  

  

Merk bromfiets :     ……………………………..  

Type                 :     …………………………….. Bouwjaar          

:     ……………………………..  

  

  

  

  

  

  
Datum: ………………………… Plaats: ………………………… Handtekening:………………………………  
  

  



Contributie van  35,00 en eenmalig  5,00 inschrijfkosten overmaken op 

bovenstaand bankrekeningnummer onder vermelding van naam en adres. Opsturen 

samen met machtigingsformulier naar ons Secretariaat. 
  

  

  
                                 Deelname aan activiteiten is geheel voor eigen risico. Old-timer bromfietsclub “De Vette Bougie” is op generlei wijze aansprakelijk voor                                   
enige schade, zowel direct als indirect, voortvloeiende uit deelname aan activiteiten.  

Doorlopende machtiging            S€PA  
  

 
LOGO INCASSANT  

  
Naam incassant  

  
Adres incassant  

  
Postcode incassant  

  * 
Land incassant 

  

  
Kenmerk machtiging  

  

:  Oldtimer-brom  

  
:  P/A Donge 8 

  
:  5751 WD 

  

  
:  Nederland 

  

  
: Jaarlijkse contributie 

etsclub “De Vette Bougie”  

  

  
Woonplaats incassant  

  
Incassant ID 

  

  

  

  
:  Deurne 

:  NL54ZZZ171563260000 
  

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oldtimer Brom etsclub “De Vette Bougie”  om doorlopende 
incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens  jaarlijkse contributie en uw bank om 

doorlopend  

een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  Oldtimer Brom etsclub “De Vette Bougie”  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  

    

Naam  : …………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Adres  : ……………………………………………………………………………………………………….………………………  

Postcode :  ………..………………  Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….…………… ….. Land* : 

……………….………………………………………………………………………………………………………………  

Rekeningnummer [IBAN]  :  ………..……………………………………….  Bank Identificatie [BIC]**  N.v.t.…..………………………….  

Plaats en datum  :  …..………………….….. ……………………..  Handtekening    
* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.     
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer  

KOPIE VOOR JEZELF 

Doorlopende machtiging            S€PA  
  

    



 
LOGO INCASSANT  

  
Naam incassant  

  
Adres incassant  

  
Postcode incassant  

  * 
Land incassant 

  

  
Kenmerk machtiging  

  

:  Oldtimer-brom  

  
:  P/A Donge 8 

  
:  5751 WD 

  

  
:  Nederland 

  

  
: Jaarlijkse contributie 

etsclub “De Vette Bougie”  

  

  
Woonplaats incassant  

  
Incassant ID 

  

  

  

  
:  Deurne 

:  NL54ZZZ171563260000 
  

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Oldtimer Brom etsclub “De Vette Bougie”  om doorlopende 

incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens  jaarlijkse contributie en uw bank om 

doorlopend  

een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van  Oldtimer Brom etsclub “De Vette Bougie”  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  

    

Naam  : …………………………………………………………………………………………………………….…………………  

Adres  : ……………………………………………………………………………………………………….………………………  

Postcode :  ………..………………  Woonplaats  :  ………..……………….…………….…………….…………… ….. Land* : 

……………….………………………………………………………………………………………………………………  

Rekeningnummer [IBAN]  :  ………..……………………………………….  Bank Identificatie [BIC]**  N.v.t.…..………………………….  

Plaats en datum  :  …..………………….….. ……………………..  Handtekening    
* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet gevraagd of ingevuld te worden.     
**Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer  

    


