Standaard Valkparkieten Vereniging Duitsland
Contact: voorzitter Otto Lutz, Hofschwärz 7, 97228 Rottendorf, Duitsland
Telefoonnummer: 0049 9302 1640, e-mail: info@o-lutz.de
Aanmelding lidmaatschap
Achternaam:
Voornaam:
Geslacht: m
Geboortedatum:
Straat:
Postcode:
Plaatsnaam:
Telefoonnummer:
E-mail:

v

Ik kweek valkparkieten in de volgende mutaties:
Daarnaast houd ik nog de volgende vogelsoorten:
Ik geef toestemming mijn gegevens als kweker op de website van de vereniging te plaatsen.

Plaats, datum

Handtekening

Door het zetten van zijn/haar handtekening, verklaart ondergetekende (en onder 18 jaar de
ouder/voogd) te voldoen aan de statuten en betalingsverplichting van het lidmaatschap van de
vereniging. Voor meer informatie, zie: https://www.snv-germany.de/ . Gewijzigde adres- en
rekeninggegevens dient u te delen met de vereniging.
Begin van lidmaatschap/bijdrage berekening: als begin datum, geldt het datum van dit formulier.
Het lidmaatschapsjaar geldt per kalenderjaar. Bij het starten van het lidmaatschap gedurende
het jaar, dient er voor het gehele kalenderjaar contributie betaald te worden.
Beëindiging van het lidmaatschap: beëindiging van het lidmaatschap dient en kan alleen
bestendigd worden door middel van een brief of e-mail.
Betalingen: betaling dient overgemaakt te worden door middel van een bankafschrift. De
contributie dient binnen de betalingstermijn betaald te worden. Bij het niet betalen van de
contributie, is de eerste herinnering gratis. De volgende herinneringen zullen op kosten van het
lid zijn.

Wederkerende betalingen: jaarlijks op 1 april. Valt deze dag niet op een werkdag, dan valt de
uiterste betaaldatum op de eerstvolgende werkdag.
SNV magazine: Het SNV magazine verschijnt eenmaal per jaar. De prijs voor dit magazine is bij
de ledenprijs inbegrepen.
Verzameling van gegevens: het lid en de betalingsplichtige stemmen ermee in dat zijn/haar
gegevens bewaard worden in verenigingsverband. Deze gegevens zullen nooit met derden
gedeeld worden.
SEPA: DE36ZZZ0000066778
Referentienummer: uw lidmaatschapsnummer
Verklaring voor automatische incasso:
Ik machtig de Standaard Valkparkieten Vereniging duitsland betalingen van mijn rekening af te
schrijven. Ik zorg zelf voor de automatische incasso bij mijn bank.
Voor- en achternaam (rekeninghouder)
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Bank en BIC
IBAN
Plaatsnaam, datum

Handtekening

