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januari 2020 
 

AANMELDEN ALS LID VAN 't REGHTHUYS 

 
Als lid van  't  Reghthuys  geniet  u korting op toegangsprijzen 
voor film en concerten, op cursusgelden en op de aankoop van 
kunstwerken tijdens de meeste exposities, georganiseerd door 
de vereniging. Bovendien ontvangt u regelmatig het Reghtuys 
Bulletin met actuele informatie voor leden van de culturele 
vereniging. 

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier ga ik akkoord 
met het opnemen, gebruiken, verwerken en opslaan van mijn 
persoonsgegevens, zoals beschreven in het Reghthuys Privacy 
Protocol (zie de website). 

 

 
Handtekening: 

 
Voornaam                                                                                                           

Voorletter(s) 

Achternaam 

Voorvoegsel(s) 

Straat 

Postcode 

Plaats 

Telefoon thuis 

Telefoon mobiel 

E-mailadres 

Geboortedatum 

 
  
 
 
 

(voluit) 

 
 

Door automatische incasso wordt de inning van de contributie 
voor de penningmeester aanzienlijk vereenvoudigd. Hiervoor 
dient u machtiging te verlenen. 
Het daarvoor benodigde formulier vindt u op de volgende 
pagina. 

 

 
Het Verenigingshaar is het kalenderjaar; de contributie wordt 
geïnd in april en bedraagt€ 45,- (bij automatische incasso 
€ 40,-). 

 
Het aanmeldings- en eventueel het machtigingsformulier kun- 
nen worden ingeleverd via de brievenbus van het Reghthuys 
of worden gestuurd naar/ingeleverd bij de ledenadministratie : 

   Moira Outhuis, Fleurstraat 46, 2421DJ Nieuwkoop.    
Aanmelden als lid kan ook via de website. 



 

 

 
 
 

Machtiging doorlopende Incasso 
 

 

Naam 

Adres 

 
lncassant ID 

 
Kenmerk 
machtiging 

 
Reden betaling 

- Culturele Vereniging 't Reghthuys 

 
- Reghthuysplein 1 
2421 BE Nieuwkoop - Nederland 

 
- NL85ZZZ404454790000 

 
 

- (wordt door de vereniging ingevuld) 

 
- contributie 

Naam + voorletters   

Straat 

Postcode 

Plaats . 

Land: Nederland 
 

IBAN 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 
Culturele Vereniging 't Reghthuys doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van 
uw rekening af te schrijven, overeenkomstig de opdracht van 
Culturele Vereniging 't Reghthuys. 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Plaats 

Datum 

 
Handtekening 


	Machtiging doorlopende Incasso
	IBAN

