Inschrijfformulier lidmaatschap 2B-Vitaal

Doorlopende machtiging

Voornaam
Achternaam
Adres

Ik geef 2B-Vitaal door middel van ondertekening van dit formulier
toestemming om alle verschuldigde bedragen voortkomend uit
deze overeenkomst door middel van doorlopende incassoopdrachten aan mijn bank, af te schrijven van mijn hieronder
opgegeven rekeningnummer, vanwege lidmaatschap bij 2B-Vitaal.

Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel
E-mail

Bank / giro
Rekeningnummer
Ten name van
Lidmaatschapsnummer

Geb.Datum
m/v

Handtekening
Bedrijf
Datum

Ik schrijf me in voor:
Periode van 1 maand
Periode van 3 maanden
Periode van 1 jaar
KBO / studenten
Startdatum

□
□
□
□

35 euro
32,50 euro / mnd
30 euro /mnd
27,50 euro / mnd

Gesproken met
Verwerkt door
Opmerkingen

Huishoudelijk reglement en Algemene Voorwaarden
⃝ Client verklaart middels ondertekening op de hoogte te zijn gebracht van het
huishoudelijk reglement en de Algemene Voorwaarden en deze gelezen te
hebben en ermee in te stemmen.

Fitness en Gezondheidscentrum
Hagetiss OG BV
Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel
KvK 59483393 BTW 8535 16 844
T 0165 515561 | www.2B-Vitaal.nl

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Incassant ID
IBAN
BIC code
Kenmerk machtiging

SEPA
2B-Vitaal
Het Hof 2b
4751 JK
Oud Gastel
NL23RABO 0191 6177 09
Fitness 2B-Vitaal + periode

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 2B-Vitaal om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven vanwege lidmaatschapsgelden en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van 2B-Vitaal. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bespreek binnen 4 weken met de administratie wat de reden
is van de terugboeking, om fouten te herstellen.
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
IBAN
Plaats
Datum

Handtekening
Fitness en Gezondheidscentrum
Hagetiss OG BV
Het Hof 2b | 4751 JK Oud Gastel
KvK 59483393 BTW 8535 16 844
T 0165 515561 | www.2B-Vitaal.nl

