
Gegevens  

Voornaam + Initialen: .................................................................................  

Achternaam:  .................................................................................  

Geboortedatum:  ........ - ........ - ..............  

Straat + Huisnr.:  .................................................................................  

Postcode + Woonplaats: .................................................................................  

E-mailadres:   .................................................................................  

Telefoonnr.:   ................................................................................. 

 

 

Keuze aanvinken:  

o Ik word ‘Vriend van Ganymedes’ en betaal daarvoor de jaarlijkse donatie 

in principe per automatisch incasso tot wederopzegging van de 

vriendschap (zie bijgevoegd formulier). Mijn jaarlijkse donatie bedraagt: 

€................... (ten minste €35). 

 

o Ik word ‘Vriend van Ganymedes’ voor de duur van een verenigingsjaar 

(september t/m augustus). De vriendschap eindigt automatisch wanneer 

dit jaar voorbij is. De betaling behorende bij de vriendschap wordt in 

principe per automatische incasso gedaan (zie bijgevoegd formulier). Mijn 

donatie bedraagt: €...................(ten minste €35).  

Ondertekening  

Plaats:     Datum:     Handtekening: 

Ganymedes 'Vriend van Ganymedes' 

 

  

Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen 

  

  

2020-2021



 

1 Uw rechten met betrekking tot de machtiging zijn opgenomen in een datasheet, welke u bij uw bank kunt 

opvragen. 

Naam incassant:   

Adres incassant:   

Postcode/woonplaats incassant: 

Land incassant:   

Incassant-id:    

Kenmerk machtiging: 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:1  

 

● Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen om doorlopend incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 

en 

● Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen. 

 

Afschrijvingen worden 14 dagen van te voren aangekondigd door de penningmeester van 

Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen door middel van een e-mail naar het op 

het inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres. 

 

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. 

 

Gegevens opdrachtgever 

 

Naam en voorletters:  .................................................................... 

 

Adres:    .................................................................... 

 

Postcode/woonplaats: ....................................................................  

 

Land:    ....................................................................  

 

IBAN-rekeningnummer: .................................................................... 

 

Bank – naam en BIC: .................................................................... 

 

Bedrag:   € .......... (in te vullen door opdrachtgever) 

 

SEPA Doorlopende Machtiging 
  

Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen   

  
Ganymedes LGBT Studentenvereniging Groningen

Vondellaan 224

9721 LL Groningen
Nederland

NL30ZZZ011422560000



Reden afschrijvingsbedrag: Jaarlijkse donatie / eenmalige donatie 

 

Plaats en datum:  .....................................................................  

 

Handtekening:  
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