
 
 
 

 
 
 
 

Doorlopende machtiging                                                     SEPA 
 
Naam incassant Stichting 55+ Enschede 
Adres incassant Schuttersveld 17 Postcode: 7514 AC Plaats: Enschede Land: Nederland 
Incassant ID NL57ZZZ410288930000 
Kenmerk machtiging  Lidnr. _______________________________________ 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting 55+ Enschede om doorlopende 

incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse 

bijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

de Stichting 55+ Enschede. 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. 
 

 

Voorletters en achternaam 
voor vrouwen (ook) de eigen naam 

M 

V 

 

Adres 

 

 
Postcode, woonplaats, land 

 

 

IBAN (rekeningnummer) 

 

 

Bank Identificatie (BIC) 
Niet verplicht bij Nederlands rekeningnr.  

 

 

Plaats, datum 

 

 

Handtekening 

 

 

 

 

Ten behoeve van onze ledenadministratie hebben wij nog uw volgende gegevens nodig. U wordt nu lid 

van onze Stichting en kunt meedoen aan al onze activiteiten, voor zover die niet reeds volgeboekt 

zijn, tegen de daarvoor geldende vergoeding. 

 

Telefoonnummer 

 

 

E-mailadres 

 

 
Geboortedatum 

 

Ontvangst Echoplus     Papieren boekje               Elektronisch via e-mail 

 

Alle gegevens worden behandeld conform onze Privacyverklaring – zie ommezijde voor een korte samenvatting. 
 

Niet invullen (voor onze administratie)  

 

Lidnr. ______________ Bezorgcode _______________   

Aanmelding lidmaatschap Stichting 55+ 

en 

Machtiging doorlopende SEPA-incasso 

  

 

 



 

 
Privacy 

Bij de Stichting 55+ hanteren we de volgende regels betreffende de privacy. 

 

Alle gegevens die u invult worden bewaard door de ledenadministratie en de penningmeester. 

De coördinator en uw docent/begeleider ontvangen eveneens een aantal gegevens die 

uitsluitend mogen worden gebruikt voor de noodzakelijke onderlinge communicatie. De door u 

verstrekte gegevens mogen, overeenkomstig de „Privacyverklaring Stichting 55+”, uitsluitend 

worden gebruikt voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld, mogen niet openbaar 

worden gemaakt en zonder toestemming onder de betreffende deelnemers worden uitgewisseld. 

Indien bezwaar, neemt u dan contact op met de voorzitter. 
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