Muziekvereniging “Amicitia”
p/a Vroonweg 2, 3247 CG Dirksland
e-mail: amicitia.dirksland@gmail.com
AAN DE NIEUWE LEDEN VAN MUZIEKVERENIGING "AMICITIA"
Welkom bij Muziekvereniging “Amicitia”. Wij hopen dat u met plezier naar de repetitiedagen komt en dat u nog lang
lid van “Amicitia” zult blijven.
Om u officieel als lid van onze vereniging te kunnen inschrijven, verzoeken wij u onderstaande strook volledig in te
vullen en zo spoedig mogelijk in te leveren op bovenstaand adres.
Contributie*
O Junior lid (tot 16 jaar)
O Senior lid (vanaf 16 jaar)

€
€

12,50 per maand
17,50 per maand

Het senior lidmaatschap gaat in op de 1ste van de maand volgend op de maand waarin een junior lid 16 jaar is
geworden.
Betaling contributie
De contributie dient per automatische incasso te worden voldaan. Hiervoor verzoeken wij u bijgaand
machtigingsformulier in te vullen, zodat wij de contributie op de eerste dag van elke maand van uw rekening kunnen
afschrijven. Betaling van contributie geschiedt bij vooruitbetaling.
Betaling lesgeld
Lessen worden gegeven via het Muziekgebouw GO (op inschrijfformulier afgekort als MG GO). Ook de betaling
hiervoor gaat via het Muziekgebouw GO.
Voor de lessen van de blazers- en slagwerkklas van de Muziekfabriek wordt alleen contributie en geen lesgeld betaald.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van uw lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.
Muziekvereniging Amicitia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze Privacy Policy
kunt u vinden op onze website www.amicitia-muziekvereniging.nl

Ondergetekende:
Naam (ouder/verzorger bij minderjarig lid): ................................................................................. ..............................
Gegevens nieuw lid
Naam: ……………………………………………………………….

Geb.datum: ...................................................

Adres: ..........................................................................................

Tel.nr.: ......................................................

Postcode + Woonplaats: .................................................................................................... ..........................................
E-mail adres: …..……………………………………………………………………………………………………….
Lid van: fanfare / slagwerkgroep /muziekfabriek / Leerling: MG GO*

Datum eerste les:........................................

Verklaart hierbij dat:
- hij/zij* zijn/haar* kind lid wordt van Muziekvereniging Amicitia;
- wel/niet* bekend te zijn en akkoord te gaan met de reglementen en voorwaarden zoals deze vermeld zijn in het
informatieboekje
- wel/niet* akkoord te zijn met de Privacy Policy zoals deze vermeld zijn op de website:
www.amicitiamuziekvereniging.nl

Handtekening: ........................................................... *doorhalen wat niet van toepassing is

DOORLOPENDE MACHTIGING
Naam incassant: Muziekvereniging “Amicitia”
Adres incassant: Vroonweg 2
Postcode incassant: 3247 CG
Woonplaats incassant: Dirksland
Land incassant: Nederland
Incassant-ID: NL73ZZZ403225070000
Kenmerk machtiging: lid
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging “Amicitia” om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van ……….. op elke eerste dag
van de maand van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging “Amicitia”.
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.
Naam ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……
Adres ………………………………………..……………………………………….................................................................
Postcode ………………………………………………… Woonplaats ……………………………………………..……………………..
Land …………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
E-mail adres ……………………………………………………………………………………………….………………………………………..
Rekeningnummer IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………….
Plaats, datum……………………………………………………….. Handtekening ..………………………………………..…………

