
 

 

 
Machtiging voor standaard Europese incasso (SEPA) 

 

 

 
 
€  
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf 
toestemming voor geeft door het afgeven van een machtiging. Download de machtiging naar 
uw PC, vul uw persoonlijke gegevens en datum in op het bijgevoegde machtigingsformulier,  
zet uw handtekening en stuur de machtiging naar de Penningmeester van Nederlandse 
Geologische Vereniging Afdeling Utrecht en ’t Gooi. Deze kan daarmee de betalingen 
automatisch van uw rekening laten afschrijven. 
 
Om u te helpen is het machtigingsformulier invulbaar gemaakt. Het formulier is alleen 
rechtsgeldig met een handtekening. U dient daarom, nadat u het formulier heeft ingevuld, het 
formulier uit te printen en te voorzien van de handtekening. Daarna kunt u het eventueel 
scannen en e-mailen of via de post opsturen. 
 
€  
U wordt voorafgaand aan een afboeking door de Penningmeester van Nederlandse 
Geologische Vereniging Afdeling Utrecht en ’t Gooi. geïnformeerd over het bedrag en 
moment van afschrijving. Als u het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 
weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. 
 
€  
U kunt de automatische betaling ook stoppen, omdat u uw lidmaatschap opzegt. U kunt dan 
het formulier ‘Intrekken machtiging’ gebruiken. U vult het formulier in, stuurt deze op naar de 
Penningmeester van Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Utrecht en ’t Gooi en de 
afschrijvingen stoppen. Houd rekening met enige tijd voor verwerking. 
 
Om u te helpen is het ‘intrekking formulier’ invulbaar gemaakt. Het formulier is alleen 
rechtsgeldig met een handtekening. U dient daarom, nadat u het formulier heeft ingevuld, het 
formulier uit te printen en te voorzien van de handtekening. Daarna kunt u het eventueel 
scannen en e-mailen of via de post opsturen. 
 
 
 
 
U kunt de machtiging en het intrekking van de machtiging inleveren bij de penningmeester, 
per email of per post: 
 
Ingrid Heck
Beneden Molenweg 20
4112 NS Beusichem 
tel: 0345 522492
email: ingrid.heck@upcmail.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Doorlopende machtiging voor standaard Europese 
incasso (SEPA) 

 

 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Nederlandse 
Geologische Vereniging Afdeling Utrecht en ’t Gooi om van zijn/haar hier onder genoemde 
bankrekening automatisch het contributiebedrag te incasseren van: 
 

 € 20.00 per jaar (Nederland)/ € 27.00 per jaar (Buitenland)  
 Jeugdleden € 11.00  
 Bij aanmelding als nieuw lid éénmalig verhoogd met € 4,50 inschrijfgeld en bij 

jeugdleden € 3,50 inschrijfgeld 
 
 
Tevens verleent hij/zij machtiging om dit bedrag aan contributie te wijzigen wanneer de 
ALV heeft ingestemd met een contributieaanpassing. 
 
De contributie wordt geïnd in week 49/50 van het kalenderjaar. 
 

Persoonsgegevens 
 

 
Dhr/mevr 

 

Voorletters  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Geboortedatum  
Straat en huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
Bankrekening (IBAN-nummer)  
E-mailadres  
Telefoon  
 
 
 
 

Plaats:  Datum:  
 
 
Handtekening 

X

 
U kunt deze machtiging inleveren bij de penningmeester, per email of per post: 
 
Ingrid Heck
Beneden Molenweg 20
4112 NS Beusichem  
tel: 0345 522492
email: ingrid.heck@upcmail.nl



 

 

 
Intrekking machtiging voor standaard Europese incasso 
(SEPA) 

 

 

 
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan: 
Nederlandse Geologische Vereniging Afdeling Utrecht en ’t Gooi om van 
zijn/haar onder genoemde rekening bedragen af te schrijven wegens:  
Contributie 
 
 

  
Incassant Id  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Machtiging kenmerk *)  
Dhr/mevr   
Voorletters  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Straat en huisnummer  
Postcode  
Woonplaats  
Bankrekening (IBAN-nummer)  
 

 
 
 
*) dit kunt u terugvinden op uw afschrijving 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Handtekening 

X

 

Plaats:  Datum:  


	Bankrekening IBANnummer 1: 
	Plaats: 
	Datum: 
	Bankrekening IBANnummer: 
	Plaats_2: 
	Datum_2: 
	achternaam: 
	Geboortedatum: 
	e-mail: 
	Telefoon: 
	Machtiging kenmerk: 
	Dhr/mevr: 
	Voorletters: 
	Tussenvoegsel: 
	Achternaam: 
	Straat en huisnummer: 
	Postcode: 
	Woonplaats: 


