
      Lidmaatschapsformulier 

Leusden ZeT  
 Máximaplein 30, 3832 JS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
  ANBI RSIN 8582.42370   

Mijn gezin/ik wil lid worden van wijkvereniging Leusden ZeT. 

MIJN GEGEVENS 

Gewenste aanhef:  □ Familie       □ Mevrouw       □ Meneer       □ Mevrouw /Meneer  

Initialen:  Achternaam: 

Straatnaam:           Huisnummer: Toevoeging: 

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnr.:  Mobielnr.: 

E-mailadres:  

 

Wilt u een bijdrage leveren aan de activiteiten van Leusden ZeT? 
 

□ Bestuurslid  
Bestaande werkgroepen: 

 □ ZeT Schoon Actie  

 □ Ruilboekenkast        

 □ Brei- en haakcafé 

 □ Koffieochtend  

 □ TECHlab  

 □ Crea ZeT inloopatelier  

 □ ZeT Filmclub 

         □ Wijkfeest Vier de Lente 

 

□ Webmaster www.leusdenzet.nl 

□ Communicatie: 

     □  Redactie wijkkrant Leusder gaZeT   

     □ Bezorging wijkkrant Leusder gaZeT 

     □ Bijhouden Social Media 

     □ Maken e-mail nieuwsbrieven 

□ Organisatie evenementen 

□ Nieuw bewonersinitiatief, namelijk: 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 
 

Het verenigingsblad ‘Leusder gaZeT’ kunt u in de kernen Leusden-Zuid en Tabaksteeg op twee 
manieren ontvangen: per mail (duurzame optie) of op papier. Woont u buiten dit gebied dan kunt u 

het verenigingsblad alleen per mail ontvangen. Graag ontvang ik de gaZeT per:   □ e-mail     □ post 

 
De minimale contributie is € 10,- per huishouden per jaar. Op het incassoformulier kunt u het door 
u gewenste bedrag aangeven. 

 
 

Datum: 
 
Plaats: Handtekening: 



       Automatische incasso

Leusden ZeT  
 Máximaplein 30, 3832 JS Leusden 

KvK:  7029 5239, RABO Bank NL61 RABO 0326 0921 02 
ANBI RSIN 8582.42370 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Achternaam: 

    Nummer: Toevoeging: 

   Woonplaats: 

 

  

  

 
 
Hierbij machtig ik Leusden ZeT om jaarlijks de volgende contributie af te schrijven (maak een keuze): 
 

       □ € 10,- (minimale contributie)        □ € 15,-         □ € 20,-          □ Anders, namelijk:  € ___ ,- 
 
 

Datum: 

 
Plaats:  Handtekening: 
 
 
AVG 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft geen concrete bewaartermijnen voor. Het 
uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Wat noodzakelijk is hangt af van 
de situatie. Voor de wetgever zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. 
 

Doorlopende machtiging        S€PA 

Leusden ZeT Naam incassant    

Maximaplein 30 Adres incassant    

3832 JS Postcode incassant    Leusden Woonplaats incassant    

NL13ZZZ702952390000 Incassant  ID Nederland Land incassant  

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 CONTRIBUTIE 
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. 

__ __ __ __-__ __   

Geen verplicht veld Bij Nederlands rekeningnummer 

Leusden ZeT Naam incassant    

Initialen: 

Straatnaam: 

Postcode: 

Land: 

Rekeningnummer IBAN: 

Bank identificatie [BIC]: 


