
  Hengelsportvereniging  

          De Karper 
 

In te vullen door ledenadministratie / De Bok: 

VBL nummer:       …………………………………………………       Datum:     …………………………………… 

Bedrag betaald:   ………………………………………………… 

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP HSV DE KARPER 

Doorlopende machtiging     -     SEPA Incasso 

Naam incassant:  HSV De Karper 

Adres incassant:  Notenboomstraat 45 

Postcode incassant: 6685 AK   Woonplaats incassant: Haalderen 

Land incassant:  Nederland  Incassant ID:  NL75ZZZ401442170000 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

A.u.b. onderstaande gegevens volledig invullen 

Datum aanvraag:  ………………………………………………….. 

Achternaam:  …………………………………………………..  Voorletters: ………………………………………. 

Voornaam:  …………………………………………………..  Geboortedatum: ………………………………………. 

Straat en huisnummer: …………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………                     .. Land:  ………………………………………. 

Emailadres:  …………………………………………………..  Telefoonnummer: ………………………………………. 

Bankrekening (IBAN nr:) …………………………………………………..  Tenaamstelling: ………………………………………. 

BIC:   ………………………………………………….. (alleen indien rekening in buitenland) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Kruis hieronder uw soort lidmaatschap aan: 

 
Soort lid Vereniging VISpas 

Totaal 
jaarlijks 

Inschrijfgeld 
(eenmalig) 

 
Totaal 

 Jeugdlid t/m 13 jaar € 6,00   € 6,00 € 1,00 € 7,00 

 JeugdVISpas t/m 13 jaar € 6,00 € 7,00 € 13,00 € 1,00 € 14,00 

 Juniorlid 14 t/m 17 jaar € 6,00 € 21,00 € 27,00 € 1,00 € 28,00 

 Seniorlid 18 jaar en ouder € 20,00 € 21,00 € 41,00 € 5,00 € 46,00 

 Dameslid € 12,00 € 21,00 € 33,00 € 5,00 € 38,00 

 Nachtvistoestemming € 3,00  € 3,00  € 3,00 

 

Let op: de leeftijd per 1 januari van het lidmaatschapsjaar is bepalend voor in welke categorie een lid in dat jaar valt. 

De contributiebedragen per categorie kunnen alleen aangepast worden door een besluit in de Algemene Leden 

Vergadering. De tarieven en wijzigingen worden tevens gepubliceerd op de website van HSV De Karper: hsvdekarper-

online.nl. 

 

Plaats:   ………………………………………………… Handtekening:      

Datum:   …………………………………………………    

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan HSV De Karper om doorlopende incasso-opdrachten 

te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het jaarlijkse lidmaatschap, en uw 

bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van HSV De Karper.  

De contributie zal éénmaal per jaar, in de tweede helft van oktober, voor het daarop volgende jaar afgeschreven 

worden. Als kenmerk van zal het lidnummer wat u krijgt bij Sportvisserij Nederland gehanteerd worden. 

De machtiging blijft tot wederopzegging geldig. U kunt de machtiging tot 1 oktober van elk jaar schriftelijk intrekken  

door uw lidmaatschap op te zeggen via penningmeester@hsvdekarper-online.nl. Tevens is er een wettelijke 

storneringsperiode van 56 dagen. 


