
 
Dit formulier kunt u inleveren bij één van de recepties van Waardeburgh of opsturen naar : 

Waardeburgh, t.a.v. bedrijfsbureau, Lijsterweg 27, 3362 BB Sliedrecht. 

 

 

Heer/Mevrouw:   (AUB doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Voorletter(s):   ___________________________________________________ 

Tussenvoegsel(s):   ___________________________________________________ 

Achternaam :   ___________________________________________________ 

Achternaam partner:  __________________________________________________ 

Correspondentienaam:  ________________________________________________ 

vraagt hierbij een Waardeburghplus-pas aan. 

Adres:    ___________________________________________________ 

Postcode:   ___________________________________________________ 

Woonplaats:   ___________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer (mobiel): _____________________________________________ 

E-mailadres:   ___________________________________________________ 

Geboortedatum:  ___________________________________________________ 

IBAN nummer:  ___________________________________________________ 

□ De Waardeburghplus-pas is reeds overhandigd (indien van toepassing invullen  

     door receptie) 

 

Met de ondertekening van dit formulier en de bijbehorende bijgevoegde Sepa-

machtiging machtig ik Waardeburgh € 22,50 per jaar* af te schrijven van mijn bank-/ 

girorekening. 
 

* De kosten van de pas zijn verschuldigd per kalenderjaar. 

 

Woonplaats   Datum   Handtekening 

 

 

 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Waardeburghplus 

Aanvraagformulier lidmaatschap 



 
  

 

Doorlopende machtiging S€PA 
Naam incassant : Stichting Waardeburgh 

Adres incassant : Bonkelaarplein 12 

Postcode incassant : 3363EL 

Woonplaats : Sliedrecht 

Land incassant : Nederland 

Incassant ID  : NL77ZZZ242998450000 

Kenmerk machtiging : BMS0101000000ALLEXXXX001000000 

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan Stichting Waardeburgh om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
maandelijkse bijdragen en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Waardeburgh. 

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. 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………... 

Postcode : ………………………… Woonplaats : ……………………………………………………..………. 

Land : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer (IBAN) :……………………….......………………………………………………………….. 

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

Handtekening : 

 

 

Dit exemplaar a.u.b. zo spoedig mogelijk meesturen met de overeenkomst of opsturen naar:  
Stichting Waardeburgh, Bonkelaarplein 12, 3363 EL te Sliedrecht. 
 
------------------------------------------- hier afknippen s.v.p. ---------------------------------------------------------- 

Doorlopende machtiging S€PA 
Naam incassant : Stichting Waardeburgh 

Adres incassant : Bonkelaarplein 12 

Postcode incassant : 3363EL 

Woonplaats : Sliedrecht 

Land incassant : Nederland 

Incassant ID  : NL77ZZZ242998450000 

Kenmerk machtiging : BMS0101000000ALLEXXXX001000000 

Door dit formulier te ondertekenen, geeft u toestemming aan Stichting Waardeburgh om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
maandelijkse bijdragen en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Stichting Waardeburgh. 

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. 

Dit exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie. 


