
 
 
 
 

 
 Aanmeldformulier Lidmaatschap 

__________________________________________________ 
 

 

Ik/Mijn gezin wordt lid van Leusden ZeT voor het volgende bedrag per jaar: 

1. € 10 (minimale bijdrage per jaar); 

2. € 15; 

3. € 20; 

4. Anders, namelijk ____________________ 

 

Doorlopende machtiging:       S€PA 

 Naam incassant  Leusden ZeT 

 Adres incassant  Maximaplein 30 

 Postcode incassant 3832 JS   

Woonplaats incassant Leusden 

 Land incassant*  Nederland  

Incassant ID  NL13ZZZ702952390000 

 Kenmerk machtiging  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Leusden ZeT om doorlopende 

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

lidmaatschap en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Leusden ZeT. 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*: 
_________________________________________________           _______________________________________________________ 

 

Rekeningnummer (IBAN):    Bank Identificatie (BIC) **:    
_________________________________________________           _______________________________________________________ 

 

Telefoonnummer:    E-mailadres 
_________________________________________________           _______________________________________________________ 

 

 

Plaats:      Datum: 
_________________________________________________           _______________________________________________________  

 

Handtekening: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
*Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 

** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer. 

 



 
 
 
 

 
 Aanmeldformulier Lidmaatschap 

__________________________________________________ 
 

 

Wat wij graag van u willen weten: 

 

1. Wilt u de maandkalender per e-mail ontvangen of per post? 

□ e-mail 

□ post 

 

2. Wilt u een bijdrage leveren aan Leusden ZeT?  

□ bestuurder 

□ webmaster 

□ communicatie: wijkkrant e/o social media 

□ organisatie evenementen 

□ bestaande werkgroepen: 

  - Schoon Maximaplein 

  - Ruilboekenkast 

- Formulieren Invul Spreekuur 

- Brei- en Haakcafe 

- Koffieochtend 

- TECHlab, bv helpen bij programmeren of solderen 

□ nieuw bewonersinitiatief, namelijk: _____________________________________ 

□ andere werkzaamheden, passend bij uw wensen en vaardigheden, namelijk: 

 

     __________________________________________________________________ 

 

 

Ondertekening: 

1. Ondergetekende verklaart hierbij het lidmaatschap te accepteren zoals vastgelegd in de 

Statuten en het Huishoudelijke Reglement van Leusden ZeT. 

2. Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met het opnemen van bovenstaande gegevens in 

de Ledenadministratie van Leusden ZeT. Leusden ZeT verklaart bovenstaande gegevens niet 

voor commerciële doeleinden te gebruiken en/of aan derden ter beschikking te stellen. 

 

Plaats:      Datum: 
_________________________________________________           _______________________________________________________  

 

Handtekening: 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

U kunt dit formulieren opsturen of inleveren naar/op: Leusden ZeT, Maximaplein 30, 3832 JS, Leusden.  

 


