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Lid worden van de Dyane Vereniging Nederland
Je wilt lid worden van de vereniging. Dank daarvoor. Het is heel belangrijk dat onze vereniging zoveel mogelijk leden
heeft om de doelstelling waar te kunnen maken namelijk de Dyane en Acadiane op de weg te houden.
Lid worden is alleen mogelijk indien je ons machtigt de contributie door middel van automatische incasso af te schrijven.
Wat zijn de spelregels?


Je geeft ons toestemming om 1x per jaar het contributiebedrag van jouw rekening af te schrijven.



Mocht je het niet eens zijn met de afschrijving, dan kan je deze binnen 8 weken na afschrijving terug vragen. Dit
moet je bij je eigen bank aanvragen. Mocht je vragen hebben over de afschrijving, kan je altijd even bellen naar
bovenstaand nummer of mailen naar info@dyane.nl .



Intrekken van de machtiging kan eenvoudig via een briefje met je naam, adres, woonplaats met de mededeling
dat je de machtiging intrekt. Je kan dit sturen naar bovenstaand adres of mailen naar info@dyane.nl..



De contributie wordt door de ALV van het voorafgaande jaar vastgesteld en via het clubblad bekend gemaakt.
( De contributie voor 2018 bedraagt € 35,-.)



Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen dient dit voor 30 november te gebeuren.

Buitenlandse leden
Als je in het buitenland woont kan je ook gewoon lid worden van de DVN. We hanteren geen ander tarief voor Dyane of
Acadiane liefhebbers in het buitenland, maar een extra bijdrage in portokosten stellen wij zeer op prijs. Jouw eventuele
extra bijdrage in de portokosten dien je dan te vermelden op het machtigings-formulier.
Ook hier geldt dat lid worden uitsluitend mogelijk is indien je ons machtigt de contributie door middel van automatische
incasso af te schrijven. Voor automatisch incasso vanaf een buitenlandse bankrekening dien je zowel het IBAN als ook
het BIC nummer in te vullen.
Dank voor je lidmaatschap en hopelijk gauw tot ziens in ons magazijn of op één van onze gezellige evenementen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Dyane Vereniging Nederland,
Jo Damoiseaux

Kijk op onze website: www.dyane.nl . Hier kan je je ook aanmelden voor het Dyane forum. Dan kun je meediscussiëren
over alles wat met onze Dyane’s en Acadiane’s te maken heeft. Neem ook eens een kijkje op onze Facebookpagina.

Uitgave 17-05-2018
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Inschrijvingsformulier en machtigingsformulier SEPA
Naam
: Dyane Vereniging Nederland (DVN)
Adres
: p/a Hoefblad 122
Postcode : 5684 JS
Woonplaats
: Best
Land
: Nederland
Incasant ID DVN : NL48ZZZ404483660000
Kenmerk machtiging: Lid nr. ………………………………( in te vullen door DVN.)
Ondergetekende wil lid worden van DVN en verleent Dyane Vereniging Nederland tot wederopzegging
toestemming om de jaarlijkse contributie af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.
(Afschrijvingen kunnen zonder opgaaf van reden binnen 8 weken worden teruggevraagd via je eigen bank).
( onderstaande invullen in blokletters s.v.p. )
Naam ……………………………………………………………………………Voornaam……………….…………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………
Postcode…………………………… Woonplaats….…………………………..…….………………………………
Telefoon nr. …………………………………………………………………………………………………………….
Volledig IBAN nr. ………………………………………….………………BIC*……………………(buitenlandse leden)
Je lidmaatschap opzeggen dient voor 30 november te gebeuren. Afmelden na die datum houd in dat het daarop volgende jaar het
lidmaatschap gewoon doorloopt en je je verplicht de contributie voor dat betreffende jaar te betalen.

Datum…………………………Plaats…………………………..Handtekening…………………………………….
Volgens richtlijnen van de bank dienen wij over een ondertekend origineel te beschikken, derhalve dit
formulier a.u.b. volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar bovenstaand adres.
Overige gegevens:
E-mail adres ……………………………………………………………………………...…………………………….
Autotype………………………Bouwjaar…………………Kleur……..………………Kenteken……………….……..

 Ja, Ik ga wel akkoord dat mijn lidmaatschap in het eerstvolgende clubblad vermeld wordt in de rubriek ”nieuwe leden”, en in de ledenlijst die
periodiek in het clubblad gepubliceerd wordt. Tevens ga je akkoord dat wij je mail sturen m.b.t. activiteiten van de club zoals b.v. toer ritten, magazijn
aanbiedingen enz.

 Nee, ik ga niet akkoord dat mijn lidmaatschap in het eerstvolgende clubblad wordt vermeld in de rubriek ”nieuwe leden”, en in de ledenlijst die
periodiek in het clubblad gepubliceerd wordt. Ik wil wel mailberichten ontvangen over activiteiten van de club.

 Nee, ik ga niet akkoord dat mijn lidmaatschap in het eerstvolgende clubblad wordt vermeld in de rubriek ”nieuwe leden”, en in de ledenlijst die
periodiek in het clubblad gepubliceerd wordt. Ik wil geen mailberichten ontvangen over activiteiten van de club.
Gegevensbeheer geschiedt conform het Protocol Privacybeleid van de Dyane Vereniging Nederland en voldoet aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ( AVG) welke op de website ter inzage als PDF file is gepubliceerd.

Contributie innen door middel van automatische incasso
De jaarlijkse contributie wordt via het clubblad en de website bekend gemaakt. In het jaar van aanmelding wordt de
contributie onder vermelding van ons Incasant ID en jouw unieke lidnummer de contributie circa 14 dagen na aanmelding van je rekening afgeschreven. De daarop volgende jaren vindt afschrijving einde februari plaats.
Bevestiging lidmaatschap
Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een email bevestiging waarin jouw unieke lidnummer, jouw NAW gegevens
en ons Incasant ID zijn opgenomen. Wijzigingen tijdig doorgeven a.u.b.

Uitgave 17-05-2018

