Nederlandse Shire Horse Society
Inschrijfformulier Lidmaatschap 2016
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de Nederlandse Shire Horse Society
Naam en voorletters

…………………………………………………………………………………………

Adres

………………………………………………………………………………………..………………….

Postcode en woonplaats

…………………

Land

……………………………………………………………………………………………..……………..

Telefoon

…………………………………….…….... mobiel

E-mailadres

……………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum

……………………………………………

V*

……………………………………………………………………..………………

Heeft u een of meer Shires in eigendom?
Hoe gebruikt u de Shires?

M*

Ja*

Aangespannen*

………………………………………………

Gewoon lid *
nee*

Gezinslid*

aantal paarden ………………………….

onder het zadel*

Voor werk of bedrijf*

Fokkerij*

(* Aankruisen wat van toepassing is)

De Nederlandse Shire Horse Society int de jaarlijkse contributie bij voorkeur via automatische incasso. De afschrijving
vindt plaats medio maart van ieder jaar. Om de NSHS hiertoe te machtigen gelieve u onderstaande machtiging volledig
in te vullen en te ondertekenen.
De contributie bedraagt:
Lidmaatschap

€ 55,- per jaar

2e (gezins)lidmaatschap

€ 25,- per jaar

Bij automatische incasso NL

€ 50,- per jaar

Buitenlandse leden

€ 55,- per jaar

Bij gezinslidmaatschap ontvangt men per gezin één exemplaar van het kwartaalblad Gentle Giant News
Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld en ondertekend

Datum

Handtekening

retour sturen naar:
N.S.H.S. Ledenadministratie
Dorpsstraat 24
2661 CG Bergschenhoek

Naam

Nederlandse Shire Horse Society
Ledenadministratie

Adres

Dorpsstraat 24

Plaats
Kenmerk machtiging

2661 CG Bergschenhoek
NL27ZZZ 402848660000

Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u de Nederlandse Shire Horse Society toestemming om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag af te schrijven in verband met de contributie van de
vereniging. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend bedragen van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de Nederlandse Shire Horse Society.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam en voorletters: ………………………………………………………………………Lidmaatschapsnr…………..…..
Adres:

…………………………………………………………………………………………….………………

Postcode/ woonplaats: ……………….
Land:

………………………………………………………………………………………………………….

Bankrekeningnummer IBAN
Plaats en datum

…………………………………………………………………………….………

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Handtekening

