URAL DNEPR CLUB NEDERLAND
Evenaar 61
3454 RB De Meern

Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de UDCN
Naam: ____________________ _________________________ Voorletters: _______________
Roepnaam: ________________ Geboortedatum: ____________ Telefoon: _________________
Adres: ____________________ _________________________
Postcode: _________________ Plaats: ____________________ _________________________
Mailadres: _________________ _________________________
Wil je digitale Nieuwsbrieven met Treffen informatie en andere actualiteiten ontvangen? Ja / Nee
Motorfietsdetails :
Merk: _____________________ Model: ____________________ Bouwjaar: _________________
Zijspan: Ja/Nee
Hoe heeft u van de club gehoord ?






van de verkoper (naam: ______________________)
via een lid van de club
via onze website
anders: ____________________________________

U bent pas ingeschreven als lid wanneer de contributie en het inschrijfformulier binnen zijn !!

Automatische incasso gaat in met het eerstvolgende contributiejaar.
Bij tussentijdse opgave dient u het betreffende contributiebedrag zelf over te maken.
Contributie overmaken op IBAN: NL94INGB0002594048
t.n.v. Ural/Dnepr Club Nederland, Evenaar 61, 3454 RB De Meern
Aanmeldingsformulier opsturen naar
Ledenadministratie Ural/Dnepr Club Nederland, Evenaar 61, 3454 RB De Meern
De contributie 2017 bedraagt :
Contributie per jaar
Bij inschrijving na 1 juli

€ 22,50
€ 11,25

Buitenlandse leden betalen een toeslag van € 5,Voor overige informatie kunt u terecht bij het secretariaat :
Evenaar 61
3454 RB De Meern
secretaris@udcn.nl
Datum : ___-___-_______

Handtekening :________________________

URAL DNEPR CLUB NEDERLAND
Evenaar 61
3454 RB De Meern

Machtiging voor automatische incasso van de jaarlijkse contributie van
rekeningnummer NL94INGB0002594048 t.n.v. Ural/Dnepr Club Nederland
Achternaam + voorletter(s): ________________________________________ (M / V)
Adres: _________________________________________________________________
Postcode en woonplaats: ___________________________________________________
Telefoon: __________________________ Geboortedatum: _______________________
Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per kalenderjaar.
Wanneer het jaarlijkse contributiebedrag wordt verhoogd, wordt hiervan (na goedkeuring
door de Algemene Leden Vergadering) melding gemaakt in “The Russian Twin”.
Indien U in het lopende contributiejaar lid wordt dient de contributie zelf overgemaakt te
worden. Incasso gaat in bij het eerste volle contributiejaar.
(Contributietarieven: zie inschrijfformulier)
Indien u NIET akkoord bent met de afschrijving kunt u binnen 30 dagen uw giro- of
bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

MACHTIGING
Bij deze machtig ik de Ural/Dnepr Club Nederland tot wederopzegging de jaarlijks
verschuldigde contributie van mijn bank- of girorekening af te schrijven.

IBAN: _____________________________________________________________

Handtekening rekeninghouder:

_________________________________

Datum:

_________________________

Formulier opsturen naar:
Ledenadministratie Ural/Dnepr Club Nederland, Evenaar 61, 3454 RB De Meern

