
  

 VERENIGING MAREDIJKBUURT 
 p/a  ALOËLAAN 39 
 2316 XR  LEIDEN 
 Incassant ID: NL60ZZZ280798720000 

 
 

 
Aanmeldformulier  (inclusief doorlopende SEPA incasso-machtiging) 
 
 

JA, ik vind het belangrijk dat de Maredijkbuurt een buurtvereniging heeft. 
 
O Ik word lid van de buurtvereniging.  
  

 Hierbij machtig ik Wijkvereniging Maredijkbuurt te Leiden om jaarlijks een bedrag van EUR 7,50 

van mijn rekening te incasseren. * 
 DOORLOPENDE SEPA-INCASSO MACHTIGING 
 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Vereniging Maredijkbuurt om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van Vereniging Maredijkbuurt. 

 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 De incasso van de contributie wordt uitgevoerd conform de SEPA regels en vindt jaarlijks eind januari plaats. 

 

O Ik wil graag een donatie geven. Hierbij machtig ik Wijkvereniging Maredijkbuurt te Leiden om 
eenmalig een bedrag van EUR _____ van mijn rekening te incasseren. 

 
O Ik zie graag dat de buurtvereniging het volgende aanpakt: 

 
 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Naam   ..............................................................................  O Man O Vrouw 

Adres / Postcode  ..............................................................................  

E-mailadres  ..............................................................................  

IBAN rekeningnummer   ..............................................................................  

 
Datum  Handtekening 

 ...................................   ............................................................................................  

 

Door het invullen van dit aanmeldformulier ga ik akkoord met het opslaan en gebruik van mijn gegevens 
door Vereniging Maredijkbuurt, zoals beschreven in de Privacy Verklaring Vereniging Maredijkbuurt.  
Hiermee voldoet Vereniging Maredijkbuurt aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming. 

 
Stuur dit aanmeldformulier ondertekend op naar of stop het in de bus bij Vereniging Maredijkbuurt, p/a 
Penningmeester, Aloëlaan 39, 2316 XR, Leiden. Uiteraard kunt u het formulier ook scannen en mailen 
naar penningmeester@maredijkbuurt.nl. 
 

U bent lid totdat u zelf uw lidmaatschap opzegt. 
 
*Het heeft de voorkeur van de vereniging  de contributie bij u te incasseren. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dan 
s.v.p. de 2e zin doorstrepen. U dient dan de contributie jaarlijks zelf over te maken naar IBAN NL42INGB0676995438 
t.n.v. Vereniging Maredijkbuurt. Bij uitblijven van betaling, wordt het lidmaatschap beëindigd. 


