
  
 

 
Doorlopende machtiging voor Volleybalvereniging Vives, versie 01-12-2017 

 

Machtigen is gemakkelijk: 

• U vergeet nooit te betalen! 

• U betaalt in 8 termijnen gedurende het volleybalseizoen in 
plaats van in één termijn vooraf. 

• U helpt ons te besparen op administratiekosten, omdat wij 
géén facturen meer hoeven te maken, versturen en innen. 

• U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag 
binnen 8 weken kunt laten terugboeken. 

• U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.  
 
Doorlopende machtiging 
Een betaling met een standaard Europese incasso kan 
plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft door het 
afgeven van een doorlopende machtiging. Noteer uw 
persoonlijke gegevens en datum op onderstaand formulier, zet 
uw handtekening en stuur de machtiging via e-mail naar 
penningmeester@vives-volleybal.nl of per post naar het 
onderstaande adres van de VIVES-penningmeester. 

Hij kan daarmee de betalingen automatisch van uw rekening 
laten afschrijven. 
 
Terugboeken automatische betaling 
U wordt voorafgaand aan een afboeking, bijvoorbeeld via het 
contract of bij een jaaroverzicht, door de incassant 
geïnformeerd over het bedrag en moment van afschrijving. Als u 
het niet eens bent met een betaling, kunt u deze binnen 8 
weken zonder opgaaf van reden terug laten boeken. Neem 
hiervoor contact op met uw bank. 
 
Intrekken doorlopende machtiging 
U kunt de automatische betaling ook stoppen, bijvoorbeeld 
omdat u uw lidmaatschap of abonnement opzegt. U kunt dan 
pagina 2 van dit formulier invullen, ondertekenen en via e-mail 
sturen naar penningmeester@vives-volleybal.nl of per post naar 
het onderstaande adres van de VIVES-penningmeester. Houd 
rekening met enige tijd voor verwerking. 
 
Machtigen: de makkelijke manier van betalen. 

DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA) 
 
Naam   : Volleybalvereniging Vives 
Adres   : p/a Jacob van Heemskerckstraat 2 
Postcode  : 3401 ZX Plaats: IJsselstein  Land: Nederland  
Incassant ID  : L83ZZZ404779780000 
Kenmerk machtiging :  
Reden betaling  : Contributiebetaling Vives in 8 opvolgende maanden van september tot en met april 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 
Volleybalvereniging Vives IJsselstein 
Om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van: 
Volleybalvereniging Vives IJsselstein 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _________________________ Land: _______________________ 

IBAN-rekeningnummer : _________________________________________________________________________ 

Datum   : __________________________________ Handtekening: __________________________ 

BETREFT VIVES-LID 
 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _____________________________________________________ 
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INTREKKEN MACHTIGING (SEPA) 
 
Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan: 

Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : ____________ Plaats: ___________________________ Land: ______________________  

Incassant ID  : _________________________________________________________________________ 

 
om van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens: 

Kenmerk machtiging* : _________________________________________________________________________ 

Reden betaling  : _________________________________________________________________________ 

 
* Deze gegevens staan op uw rekeningafschrift of het overzicht dat u van de incassant heeft ontvangen. 

 

 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _________________________ Land: _______________________ 

IBAN-rekeningnummer : _________________________________________________________________________ 

Datum   : __________________________________ Handtekening: _________________________ 

 
U kunt dit formulier (digitaal) invullen, ondertekenen en ingescand per e-mail sturen naar penningmeester@vives-volleybal.nl of per post 
sturen naar: Penningmeester VIVES, p/a Jacob van Heemskerckstraat 2, 3401 ZX IJsselstein. 

BETREFT VIVES-LID 
 
Naam   : _________________________________________________________________________ 

Adres   : _________________________________________________________________________ 

Postcode  : _____________ Plaats: _____________________________________________________ 
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