
 

 

 

 

 

 

Opgericht 1 januari 2006,   ontstaan uit een fusie tussen zv Rotterdam, sv RET afd. zwemmen / waterpolo en  RZ&PC Rijnmond 

MACHTIGINGSKAART 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

 

Z&PC Rotterdam 
 

Om van zijn / haar hieronder genoemde (giro-)rekening bedragen af te schrijven wegens 

 

� Contributie elementair 

� Contributie recreatief 

� Kennismakingscontributie 

� Contributie waterpolo 

� Contributie wedstrijdzwemmen 

� Ragnar contributie 

� Ere leden competitiedeelnemer 

-- Ere leden: gratis 

-- Kader niet zwemmend = gratis 

� Donateur minimaal 30 euro 

� Jeugdcontributie waterpolo 

 

aankruisen wat van toepassing is. 

 

 

Bankrekening        Girorekening Postbank 

 

_________________     ____________________ 

 

Naam en voorletters   ___________________________________________________________ 

 

Adres    ___________________________________________________________ 

 

Postcode en plaats ___________________________________________________________ 

 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals onderstaand is vermeld. 

 

Datum       Handtekening 

 

__________________________   ______________________________ 

 
Deze machtiging verzenden naar het adres zoals genoemd in bijgevoegde brief. 

 

Automatische afschrijving 

▪ Automatisch laten afschrijven is gemakkelijk: 
- u vergeet nooit te betalen; 

- u bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 

- u kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of uw machtiging intrekken. 

▪ Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of 

girorekeningnummer, naam, adres, postcode + woonplaats en datum op de machtiging, zet er uw handtekening onder en 

stuur uw machtiging naar degene die u wilt betalen. 

▪ Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het 

bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele kaart. (verkrijgbaar bij uw bank of het postkantoor). 

▪ U kunt ook de automatische afboeking stopzetten. Gebruik dan de rode kaart (verkrijgbaar bij uw bank of het postkantoor): 
▪ Intrekking machtiging. U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stopt. Houdt u bij inzending rekening met enige 

tijd voor verwerking. 

▪ Automatisch afschrijven gaat sneller, is gemakkelijker en geeft zekerheid. 

Gezamenlijke banken 

Spaarbanken 

Postbank 


