B.E.L.
Bewonersvereniging EVA Lanxmeer

Aanmelding lidmaatschap bewonersvereniging EVA-Lanxmeer Culemborg
Aankruisen wat van toepassing is
Ondergetekende is geïnteresseerd in een mogelijke aankoop van
een woning in de wijk Lanxmeer en wil door het lidmaatschap van
de BEL in kennis gesteld worden van het aanbod, veertien dagen
voordat dit op de vrije markt komt.
Ondergetekende heeft een huis gekocht in de wijk Lanxmeer en
wordt als bewoner van de wijk lid van de BEL.
Ondergetekende heeft een huurhuis toegewezen gekregen in
Lanxmeer en wordt als bewoner van de wijk lid van de BEL.
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SEPA incasso machtiging
Incassant

Bewonersvereniging Eva Lanxmeer,
Nesciohof 7, 4103 WE Culemborg
Incassant ID
NL16ZZZ110430740000
Kenmerk machtiging
Wordt vermeld op de factuur
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Bewonersvereniging Eva Lanxmeer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Bewonersvereniging Eva Lanxmeer*.
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.
OPDRACHTGEVER / LID
Naam
rekeninghouder
Straat en
huisnummer
Postcode en
woonplaats
Telefoonnummer

..

Emailadres

..

Evt. naam partner

..

IBAN
bankrekeningnr
Datum
..

..
..
..

..
Plaats
..

Handtekening

* Het jaar van aanmelding maakt u de contributie van €25 (€12,50 bij aanmelding na 1
juli) zelf over naar NL96TRIO0212170775 t.a.v. Bew.ver EVA-Lanxme; de automatische
incasso gaat in over het jaar ná aanmelding.
Op de verwerking van uw gegevens is onze privacyverklaring van toepassing.
Graag ingevuld en ondertekend mailen naar administratie@eva-lanxmeer.nl of opsturen
naar BEL, Nesciohof 7, 4103 WE Culemborg

