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Incassomachtiging 
 
Hierbij machtig ik de Vereniging van Bosniakken uit Plav en Gusinje “BEHAR” 
(KvK Utrecht nr. 30186360) om tot wederopzegging de hieronder vermelde 
bedrag(en) voor het lidmaatschap van mijn rekening af te schrijven. 
 
Naam rekeninghouder:________________________________________ 
Adres:_____________________________________________________ 
Postcode en Woonplaats:______________________________________ 
Rekeningnummer:____________________________________________ 
Tel:_______________________________________________________ 
e-mail: ________________________________________________ 
Totaal aantal gezinsleden inclusief rekeninghouder: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 
                                 (omcirkelen wat van toepassing is)  
 
Het te incasseren bedrag aan lidmaatschapsgeld per jaar bedraagt: EUR…….,-  
(a.u.b. zelf totaalbedrag aan jaarlidmaatschapsgeld invullen) 
Het jaarbedrag aan lidmaatschapsgeld bedraagt EUR 12,- per jaar per gezinslid. 
(heeft u bijvoorbeeld 5 gezinsleden dan betaalt u EUR 60,- per jaar) 
 
a.u.b. aankuisen welke betaalfrequentie u wenst. 
 
O 

 
O 

 
Indien u deze machtiging wenst in te trekken dient dit schriftelijk te gebeuren. De 
intrekking van deze machtiging dient u te verzenden naar de Vereniging van Bosniakken 
uit Plav en Gusinje “BEHAR”, Tannhauserdreef 310, 3561HS Utrecht of  
bel 06-29034908 voor meer informatie. 
 
Indien u het niet eens bent met de afschrijving dan kunt u binnen 56 dagen na incasso 
het bedrag terug laten boeken via uw bank. U dient dan zelf contact op te nemen met uw 
eigen bank. 
 
U gaat akkoord met de voorwaarden omtrent het lidmaatschap welke opgenomen zijn in 
de statuten van deze vereniging. Vóór ondertekening van deze machtiging heeft u een 
kopie van deze statuten ontvangen.  
 
Datum:___________________________ 
Plaats:___________________________ 
Handtekening rekeninghouder voor akkoord:_________________________ 

In één keer betalen. Het bovengenoemde jaarbedrag dient in één maal 
geïncasseerd te worden van mijn bovengenoemde rekening. Dit zal 
rond 1 januari of 1 juli (welke datum het eerst bereikt wordt) van het 
lopende jaar gebeuren. 

In twee keer betalen. Het bovengenoemde jaarbedrag dient in twee 
gelijke delen geïncasseerd te worden van mijn bovengenoemde 
rekening. Dit zal rond 1 januari en 1 juli van het lopende jaar gebeuren 
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Gegevens gezinsleden 
 
 
 
Achternaam    Voornaam   Geboortedatum 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
______________________ ________________  ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


