
Ondergetekende geeft zich op bij Omnivereniging NTO Maasland

Per: (aanvangsdatum)

Voor: (Soort les) 

Op: (Welke dag)

Van/tot: (Tijd van lesuur)  van                   uur, tot                   uur.

Het lidmaatschap N.T.O. geldt niet voor deelname aan eenmalige cursussen.
Er wordt eenmalig € 7,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.

Persoonlijke gegevens lid: 

Achternaam:

Roepnaam:

Straat + Huisnummer: 

Postcode + Plaats:

Geboortedatum:

Contact gegevens: 

Telefoonnummer vast: nvt

Telefoonnummer mobiel: nvt

Extra telefoonnummer:  nvt

Postcode + Plaats:

E-mailadres lid: nvt

E-mailadres ouder/ verzorger: nvt

Aanmeldingsformulier 

Automatische incasso: 

Voor het innen van de contributie maakt NTO Maasland gebruik van automatische incasso. 
Het machtigingsformulier kunt u terugvinden op de achterzijde van deze pagina. 
Dit formulier ook graag invullen.

Privacy:  

Er worden weleens foto’s gemaakt tijdens demo’s of wedstrijden die op onze site geplaatst 
worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit melden bij het secretariaat. Het 
e-mailadres is: secretariaat@ntomaasland.nl.



Doorlopende machtiging voor incasso van contributie- en/of wedstrijdgeld

Naam opdrachtgever:

Naam lid:

Straat + Huisnummer: 

Postcode + Plaats:

E-mailadres:

Bankgegevens

Rekeningnummer:

IBAN:

Ondertekenen

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan NTO Maasland om de  
verschuldigde contributie en/of het wedstrijdgeld per twee maanden van mijn rekening te in-
casseren.Indien ik het niet eens ben met de uitgevoerde incasso, kan ik deze laten  
terugboeken. Hiervoor zal ik binnen 56 kalenderdagen contact opnemen met mijn eigen bank.

Datum: Plaats: 

Handtekening:

Belangrijk:

U machtigt NTO Maasland (Doelstraat 50, 3155 AJ Maasland) om een bedrag af te schrijven, 
totdat u zelf de machtiging schriftelijk intrekt. Het bedrag wordt in de laatste week van de 
maanden januari, maart, mei, september en november afgeschreven. Deze incasso is geldig 
voor alle leden van het gezin. Indien u dit graag anders wilt, kunt u dit aangeven door per lid 
een incassomachtiging te tekenen.

In de maand juli en augustus wordt niet geïncasseerd.

Dit formulier graag ondertekend z.s.m. inleveren bij de docent(e) of opsturen naar: 
NTO Maasland, Postbus 7, 3155 ZG  Maasland

Machtigingsformulier automatische incasso 


