
 
  Versie juni 2021.2 

Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen Berlicum 

Inschrijfformulier + machtiging incasso  

Lidnummer__________(niet invullen) 
 

  

Roepnaam:_______________________

Tussenvoegsel:____________________ 

Straat:___________________________ 

Postcode:________________________ 

Geb. Datum: _____________________ 

Voorletters:______________________  

Achternaam:_____________________ 

Huisnummer:_____________________ 

Plaats:__________________________

    

 

Telefoon:__________________________ 

E-Mail:________________________________________________________ 

 

Gewenst Instrument:___________________________________________ 

 
Wenst een instrument van Muziekvereniging TOG in bruikleen te willen ontvangen: 
 
O Ja  O Nee 
 
Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers onderstaande 
gegevens ook in te vullen: 
 
Naam ouder: _____________________________________ 
 
Adres:  ______________________________________ 
 
Postcode:      _______________ Plaats:_____________________ 
 
 
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier lid te willen worden van 
de vereniging “Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen” (TOG) te Berlicum en  
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan muziekvereniging TOG om per: 
 
O Jaar 
O Halfjaar 
 
de contributie af te schrijven. 
 
Vanwege de privacywet vragen wij u expliciet toestemming om geluids- en 
beeldmateriaal van bovengenoemd lid online te mogen zetten of te mogen gebruiken 
voor bijvoorbeeld berichten op social media, website, in persberichten en ten behoeve 
van promotiedoeleinden. Met deze inschrijving stemt u hiermee in.  



  Versie juni 2021.2 

Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen Berlicum 
Doorlopende machtiging    S€PA        
 
        

Naam  : Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen 

Adres  : Sassenheimseweg 12A 

Postcode : 5258 HL Berlicum NB 

Land  : Nederland 

Incassant ID : NL98ZZZ321711590000 

Kenmerk machtiging: 1000 _ _ _ _ _         (laatste vijf cijfers door TOG in te vullen) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Muziekvereniging Tot Onderling 
Genoegen doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening 
af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Muziekvereniging Tot Onderling Genoegen. 

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: _______________ 
 

Rekeningnummer (IBAN): ____________________________________ 
   

Plaats en datum               : ____________________________________               
 

Handtekening: 

 

Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden die verbonden 
zijn aan het lidmaatschap van muziekvereniging TOG. Deze zijn vastgelegd in de 
statuten, het huishoudelijk reglement, de contributievoorwaarden en de beleidsvisie 
2018-2024. Deze voorwaarden vindt u op www.muziekverenigingtog.nl. Op uw 
verzoek sturen wij u de voorwaarden digitaal toe. 
 
Naam:   __________________________ 
 
Datum:   __________________________ 
 
Handtekening: 
 
 
Dit formulier kunt u inleveren bij de penningmeester Louise van der Doelen, 
Sassenheimseweg 12A, 5258 HL in Berlicum. 
Voor meer informatie over privacy en bescherming vindt u in de privacy policy op www.muziekverenigingtog.nl 


