VERZOEK TOELATING ALS LID
Aan de secretaris van ANV Horst en Maten
P/A
Molenhoeksweg 1
7954 XT Rouveen
info@anvhorstenmaten.nl (scan en mail)
Hierbij meld ik mij aan voor het lidmaatschap van ANV Horst en Maten.
Ik wil graag in aanmerking komen voor het



Agrarisch lidmaatschap, want ik heb een agrarisch bedrijf.
Inschrijvingsnummer K.v.K.: …………………………………………………………….
Burgerlidmaatschap, want ik heb géén agrarisch bedrijf.

Ik verklaar dat ik mij als lid zal houden aan de statuten van de
vereniging.
Ik zal de contributie van de vereniging als volgt voldoen:


Ik ontvang graag een nota. De contributie bedraagt dan € 27,50 per jaar.



Ik verleen een automatische incasso. De contributie bedraagt dan € 25,00
per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks automatisch worden afgeschreven. De terugboektermijn is 14

Ten gunste van rekeningnummer: NL 08 RABO 0156 7315 41 van ANV Horst en Maten onder
vermelding van: contributie ANV Horst en Maten.

dagen.

IBAN-nummer
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Ondertekening

Plaats

Datum

Handtekening
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