ecologisch leven
koken en tuinieren

Velt-lidmaatschap betaald via domiciliëring … zo gemakkelijk!
Betreft Mandaat SEPA Europese domiciliëring – CORE *

Beste Velt-lid,
We krijgen geregeld telefoontjes met de vraag ‘Waar blijft Seizoenen?’ of ‘Waar blijft mijn Veltlidkaart?’ In veel gevallen blijkt dat de beller vergeten was om tijdig zijn of haar lidmaatschap
te vernieuwen.
Maak het jezelf en ons gemakkelijk! Vul het domiciliëringsformulier (zie ommezijde) in en
stuur het terug naar Velt. Je bank doet de rest, elk jaar, op het juiste moment. Zo hoef je je
lidkaart en Seizoenen geen dag te missen.
Wat moet je doen?
Vul alle gegevens in drukletters in en stuur het formulier terug naar:
Velt vzw, t.a.v. Karin Holemans, Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem.
Vergeet niet om het formulier te ondertekenen, anders is je aanvraag niet geldig.
Als veel leden de stap naar domiciliëring zetten, wordt het administratieve werk eenvoudiger
en kunnen we onze dienstverlening nog verbeteren. Vul dus het formulier zo snel mogelijk in
en stuur het ondertekend terug.
Doe je dat liever niet? Geen probleem, gebruik dan het gewone overschrijvingsformulier om
je lidgeld manueel over te schrijven. Wanneer je lidmaatschap op zijn einde loopt, sturen we
je een herinnering om het tijdig te vernieuwen.
Heb je nog vragen, stuur een e-mail naar karin.holemans@velt.be of bel 03 287 80 90.
Alvast erg bedankt voor je trouwe lidmaatschap!
Met vriendelijke groeten

Karin Holemans
Ledenverantwoordelijke

* Sinds kort zijn de banken overgestapt naar de SEPA-procedures. Het gaat erom dat de Europese banken hun
verrichtingen beter op elkaar afstemmen. Als je het bijgevoegde domiciliëringsformulier invult en naar ons terugstuurt, wordt alles verder automatisch geregeld.
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Velt vzw
BE32ZZZ0413977093

Mandaat SEPA Europese domiciliëring – CORE
Mandaatreferte (vul hier je lidnummer in): 000000/ 0000
voor een terugkerende invordering
Door dit mandaatformulier te ondertekenen, geef je toestemming aan Velt vzw om een opdracht te sturen naar
je bank om het lidgeld 1 x per jaar van je rekening over te schrijven; en aan de bank om dat bedrag effectief van de
rekening over te schrijven .
Je hebt het recht om een terugbetaling van de bank te vragen overeenkomstig de voorwaarden vermeld in je
verbintenis met jouw bank. Elk verzoek om terugbetaling moet worden ingediend binnen 8 weken na de datum
waarop het bedrag van de rekening werd gedebiteerd.

Ondergetekende,

0000000000000000000000000000000000
Straat en nummer: 00000000000000000000000000000
Postcode en gemeente : 000000000000000000000000000
Land: 0000000000000000
E-mailadres: 0000000000000000000000000000000
Tel.: 00000000000000000000000000000000000
Naam:

IBAN-rekening: 0000

0000 0000 0000

BIC: 00000000
Nummer van het onderliggende contract: (je Velt-lidnummer): 000000/ 0000
Datum (dag/maand/jaar)		

Handtekening

……/……/20…			
Plaats, .……………………

Velt vzw – Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren
Uitbreidingstraat 392c – 2600 Berchem – T03 281 74 75 – info@velt.be – www.velt.be
Rekeningnummer: IBANcode: BE51 0010 9905 5062 – BICcode: GEBABEBB

