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(versie 2020 / 2021)

Hierbij geef ik mij tot wederopzegging op als lid van badmintonvereniging Orion:
Achternaam:
Voornaam:

pasfoto

Voorletters:

mag ook per
mail naar:

Adres:
Postcode:

penningmeester
@bc-orion.nl

Plaats:

Telefoon:
E-mail:
Geslacht:
Datum:

M

V

Geboortedatum:
Handtekening:

Machtiging SEPA Euro-incasso
Hierbij verleent ondergetekende tot wederopzegging een doorlopende machtiging aan
badmintonvereniging Orion om inschrijfgeld en contributies van het bovengenoemde
in te schrijven lid van de onderstaande bankrekening af te schrijven:
Incassant ID:

NL03ZZZ400746180000

machtigingskenmerk: (lidnummer)

IBAN:

BIC:

Op naam van:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Ondergetekende gaat akkoord met de regeling zoals op de achterzijde is vermeld.
Plaats:
Datum:

Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Orion doorlopende 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 Orion.
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.

Lidmaatschap van Orion
Contributie
De kosten van het lidmaatschap zijn:
2020 / 2021

seizoen
contributie
2e gezinslid
e
3+ gezinslid

e 19,00 per maand, of
e 17,00 per maand, of
e 15,00 per maand

inschrijfgeld +
bondscontributie

17,00

eenmalig

Iedereen mag deelnemen aan een competitie. Daaraan zijn kosten verbonden, bovenop
de bovengenoemde contributie. Deze kosten zijn als volgt:
2020 / 2021

seizoen
jeugdcompetitie
recreantencompetitie
regiocompetitie
gebruik van veren shuttles

gratis
e 7,50
e 50,00
e 60,00

per jaar
per jaar
per jaar

Bond
Iedereen is verplicht lid van de badmintonbond, Badminton Nederland, die ook contributie
heft. Deze contributie wordt betaald via Orion. Na verwerking van de aanmelding bij Orion
wordt de digitale bondspas per e-mail toegestuurd. Hierop is ook het lidnummer vermeld.

Betaling via SEPA Euro-incasso
De contributie wordt iedere drie maanden per automatische incasso afgeschreven bij
afgifte van een machtiging. Inschrijfgeld wordt per aparte incasso geïnd op de eerste
werkdag van de eerste maand na de eerste contributie-incasso. De incassodata voor
seizoen 2020 / 2021 zijn als volgt:
3 augustus 2020
1 september 2020
1 oktober 2020
2 november 2020
1 februari 2021
3 mei 2021
2 augustus 2021

contributie augustus/september/oktober
kosten competitie (wanneer van toepassing)
kosten veren shuttles (wanneer van toepassing)
contributie november/december/januari 2021
contributie februari/maart/april
contributie mei/juni/juli
contributie augustus/september/oktober (seizoen 2021/2022)

De incassodata zijn tevens te vinden op de website. De Incassant ID is te vinden op
het machtigingsformulier, het machtigingskenmerk is in beginsel gelijk aan het lidnummer.
Het machtigingskenmerk, c.q. lidnummer, wordt tenminste 7 dagen voor de eerste incasso
per e-mail medegedeeld.
Wanneer u het oneens bent met een afschrijving, dan kunt u dat binnen acht weken
door uw bank laten terugboeken. Echter, het is raadzaam om eerst contact op te nemen
met de penningmeester, aangezien er werk en kosten aan een stornering zijn verbonden.

Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per brief of e-mail) te worden gemeld
bij de penningmeester. Opzeggingen uiterlijk drie weken voor de volgende incasso worden
nog op tijd verwerkt. Contributie wordt berekend t/m het einde van de maand van
opzegging. Teveel betaalde contributie wordt terug gestort uiterlijk 1 maand na opzegging.

