
Machtigingsformulier

Naam 

Adres

Postcode

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Jeugdwerk Baarle om een eenmalige 
opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens inschrijfgelden en je bank 
om eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Jeugdwerk 
Baarle.  Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht 
weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Bedrag (euro)

BIC 1)

Voor deelname aan: (hier namen van kinderen invullen)

Deelname W6D 

Deelname kamp

Bovenstaand bedrag is als volgt berekend:

Deelname kampweken x   90,-   euro  = 

Deelname W6D x  19,50   euro  =
Let op: Na 26 mei is het  
inschrijfgeld voor de  
W6D 24,50 euro.

Handtekening, plaats en datum

Toelichting: 
Onze voorkeur gaat uit naar betalen via een machtiging. Door het invullen van het 
formulier hiernaast geef je de Stichting Jeugdwerk Baarle deze machtiging. 
  
Deze manier van betalen is mogelijk: 
Voor de W6D tot en met 10 juni. 
Voor de zomerkampen tot en met 10 juli. 
Na deze data kunt je per bank (zelf betaling regelen) of contant betalen. 
  
Het maximumbedrag per incassoformulier is 300,- euro. Grotere bedragen aub verdelen 
over 2 formulieren. 
  
* Vul het formulier in 
* Print het op een liggend A4 
* Onderteken het formulier 
* Bezorg ons het machtigingsformulier samen met het / de inschrijfformulier(en) 
  
Dit formulier kan  gebruikt worden voor zowel een Nederlandse als een Belgische 
bankrekening.  In Nederland noemt men dit Europese incasso, in België noemt men dit 
Europese domiciliëring. 
  
1)  Het BIC nummer is niet verplicht voor een Nederlands bankrekening nummer. 
  
LET OP: Jaarlijks worden machtigingen geweigerd omdat er een verkeerd IBAN 
nummer op staat. Wil je het IBAN nummer zorgvuldig controleren? 
  
Gegevens van de Stichting Jeugdwerk Baarle m.b.t. incasso: 
Naam incassant :   Stichting Jeugdwerk Baarle 
Adres incassant :  Pastoor de Katerstraat 7 
Postcode incassant :  5111 CM 
Woonplaats incassant :  Baarle-Nassau 
Land incassant :   Nederland 
Incassant ID :   NL81SJB410956780000 
Kenmerk machtiging :  Inschrijving zomerkamp en/of W6D 
  
 

Woonplaats

Land

IBAN Rek. nr
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Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Stichting Jeugdwerk Baarle om een eenmalige opdracht te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven wegens inschrijfgelden en je bank om eenmalig een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Jeugdwerk Baarle.  Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Voor deelname aan: (hier namen van kinderen invullen)
Bovenstaand bedrag is als volgt berekend:
Let op: Na 26 mei is het 
inschrijfgeld voor de 
W6D 24,50 euro.
Handtekening, plaats en datum
Toelichting:
Onze voorkeur gaat uit naar betalen via een machtiging. Door het invullen van het formulier hiernaast geef je de Stichting Jeugdwerk Baarle deze machtiging.
 
Deze manier van betalen is mogelijk:
Voor de W6D tot en met 10 juni.
Voor de zomerkampen tot en met 10 juli.
Na deze data kunt je per bank (zelf betaling regelen) of contant betalen.
 
Het maximumbedrag per incassoformulier is 300,- euro. Grotere bedragen aub verdelen over 2 formulieren.
 
* Vul het formulier in
* Print het op een liggend A4
* Onderteken het formulier
* Bezorg ons het machtigingsformulier samen met het / de inschrijfformulier(en)
 
Dit formulier kan  gebruikt worden voor zowel een Nederlandse als een Belgische bankrekening.  In Nederland noemt men dit Europese incasso, in België noemt men dit Europese domiciliëring.
 
1)  Het BIC nummer is niet verplicht voor een Nederlands bankrekening nummer.
 
LET OP: Jaarlijks worden machtigingen geweigerd omdat er een verkeerd IBAN nummer op staat. Wil je het IBAN nummer zorgvuldig controleren?
 
Gegevens van de Stichting Jeugdwerk Baarle m.b.t. incasso:Naam incassant :                   Stichting Jeugdwerk Baarle
Adres incassant :                  Pastoor de Katerstraat 7
Postcode incassant :          5111 CM
Woonplaats incassant :          Baarle-Nassau
Land incassant :                   Nederland
Incassant ID :                   NL81SJB410956780000
Kenmerk machtiging :          Inschrijving zomerkamp en/of W6D
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