Secretariaat: José In der Maur
E-mail: rpvutrecht@gmail.com
IJsvogel 68

-

3602 XR Maarssen

Tel: 06 - 30 654 106
Rabobank NL10 RABO 0124 051 235
KvK 40.47.88.36

Inschrijving lidmaatschap en doorlopende machtiging
U schrijft zich met dit formulier in als lid van Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. (RPVU) en geeft
toestemming om uw gegevens volgens het privacybeleid van RPVU volgens de AVG te verwerken (www.rpvu.nl).
Naam incassant

: Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o.

Adres incassant

: IJsvogel 68

Postcode incassant

: 3602 XR

Plaats incassant

: Maarssen

Land incassant

: Nederland

Incassant ID

: NL42 ZZZ 404788360000

Kenmerk machtiging

: <in te vullen door RPVU>

Reden betaling

: contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RPVU om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RPVU. Bij
iedere afschrijving ontvangt u van RPVU uiterlijk 1 tot 2 weken van te voren bericht waarin de afschrijving wordt
aangekondigd. 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.
*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Naam en voorletters

: ……………………………………………………………………….………..………………………....… M/V/X*

Adres

: ……………………………………………….…..………………………………..……………………………..…..….

Postcode en woonplaats

: …………………………………………………….………..…………………………..………………………....…….

Rekeningnummer [IBAN]

: ……………………………………….…………..……… t.n.v. ……………………………………….…..……….

Telefoonnummer

: …………….….……….…..… E-mailadres: .…………..…….…………….………..…………………………

Geboortedatum

: …………………………..…………………………………….…………………………………..……………..…..….

Soort reuma-aandoening

: ……………………………………..…………………………………….………………………..…………….……….

Ik ben in contact gekomen met de vereniging via: □ info-bulletin RPVU □ website RPVU □ anders nl ……………......……
Ik ontvang het kwartaalblad Reumavisie graag:

□ digitaal

□ papieren versie

□ Ik schrijf me in voor de digitale nieuwsbrief en kan mij daarvoor elk moment uitschrijven
□ Ik ontvang graag informatie over de Bechterew (Axiale SpA)-oefengroep
□ Ik ontvang graag informatie over de zwemgroep (Hydrotherapie)

Plaats en datum

: ……………………………………………….. Handtekening :

Dit formulier opsturen of mailen naar het secretariaat van RPVU (adres bovenaan formulier). Opzegging van uw
lidmaatschap van de vereniging en tevens intrekking van deze machtiging dient tijdig (uiterlijk 1 maand voor het nieuwe
verenigingsjaar) schriftelijk of per mail te worden gericht aan het secretariaat van RPVU.

versie 13-10-2021

