
 

Aanmelding Aarle Onderneemt + Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso 

 
Door ondertekening verklaart ondergetekende: 
 

 een overeenkomst inzake het lidmaatschap bij Aarle Onderneemt aan te gaan voor één persoon en de 
bijhorende jaarlijkse contributie via automatisch incasso te voldoen zonder het recht op restitutie bij tussentijds 
opzeggen; 

 akkoord te gaan met jaarlijks automatische verlenging van het lidmaatschap per 1 januari en opzegging 
schriftelijk en minstens 31 dagen voor de verlengdatum dient te geschieden; 

 bevoegd te zijn de overeenkomst inzake het lidmaatschap namens het bedrijf/de persoon aan te gaan; 

 dat de door hem/haar vermelde gegevens op dit formulier correct zijn. 

 toestemming te geven aan Aarle Onderneemt om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om 
een bedrag van je rekening af te schrijven; 

 toestemmingen aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig 
opdracht van Aarle Onderneemt. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. 

 
 
 
 
Naam incassant   Aarle Onderneemt 
Adresgegevens   Dorpsstraat 1, 5735 EA Aarle-Rixtel, Nederland 
Incassant ID   NL91ZZZ402401180000 
 
Kenmerk machtiging **  …………………………………………………………… 
 
** Kenmerk machtiging wordt door Aarle Onderneemt ingevuld of aan u verstrekt. 

 
 
 
 
Bedrijfsnaam   …………………………………………………………… 
 
Naam    …………………………………………………………… 
 
Adres    …………………………………………………………… 
 
Postcode + Woonplaats  …………………………………………………………… 
 
Land    …………………………………………………………… 
 
Telefoon    …………………………………………………………… 
 
E-mailadres   …………………………………………………………… 
 
Rekeningnummer (IBAN)  …………………………………………………………… 
 
Bank Identificatie (BIC)  ……………………………………………………………   (Niet verplicht bij Nederlands rekeningnummer) 
 
 
 
Plaats en datum      Handtekening  
 
 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
 
 
 
Stuur dit formulier per e-mail naar leden@aarleonderneemt.nl of per post naar :  
Aarle Onderneemt, T.a.v. Ledenadministratie, Mariastraat 37, 5735 EW Aarle-Rixtel 

 
Wij plaatsen graag je logo in het ledenoverzicht op onze website en willen je daarom vragen nog even je logo digitaal 
door te sturen naar media@aarleonderneemt.nl. Indien mogelijk bij voorkeur een vector bestand in EPS of PDF formaat. 

JE GEGEVENS EN ONDERTEKENING 

INCASSANT 

mailto:leden@aarleonderneemt.nl
mailto:media@aarleonderneemt.nl

