Société des Gourmets Eurégionale
Minister de Savornin Lohmanlaan 15
7522 AP Enschede

AANMELDING LIDMAATSCHAP SOCIÉTÉ DES GROURMETS EURÉGIONALE

Naam

:

..………………………………………………………………………………………

Roepnaam

:

……………………………………

Adres

:

………………………………………………………………………………………..

Postcode

:

……………………………………

Plaats :

……………………………..

Telefoon

:

__________

Mobiel :

__________

E-mailadres

:

.………………………………………………………………………………………..

IBAN

:

NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC

:

_ _ _ _ NL2 _

Groep :

……………………………..

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Société des Gourmets Eurégionale en ben bekend met
het reglement en functioneren binnen de vereniging:
•

Over de periode van september t/m juni wordt er één avond in de maand in
groepsverband gekookt. ( 10 kookavonden)

•

Het lidmaatschap gaat in na toetreding tot de kookgroep.

•

Lidmaatschap is voor minimaal 1 jaar en begint op 1 januari en wordt automatisch
verlengd met een half jaar.

•

De contributie wordt jaarlijks verhoogd met het prijsindexcijfer in september en
wordt vooraf in twee termijnen betaald ( 1 januari en 1 september)

•

Bij tussentijds toetreden zal de contributie voor de nog lopende kookavonden in die
periode in rekening worden gebracht

•

Bij toetreding is een eenmalig entreegeld ter hoogte van 80 % van de jaarcontributie
te voldoen

Het is mij bekend dat er na toetreding een apprentiproef afgelegd moet worden.
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Handtekening apprentist

:

…………………………………………………………………………

Datum toetreding

:

…………………………………………………………………………

Voor akkoord
:
De chef de fourneau :

Naam

:

……………………………………………

Groep

:

……………………………………………

Handtekening :

……………………………………………

Doorlopende machtiging
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Incassant ID
Kenmerk machtiging
Reden betaling

:
:
:
:
:
:
:

SEPA

Société des Gourmets Euregionale
Minister de Savornin Lohmanlaan 15
7522 AP
Enschede
NL60zzz400736310000
_ _ _ _ _ _ /
(in te vullen door SdGE)
Contributie Société des Gourmets Euregionale

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Société des Gourmets
Euregionale om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Société des Gourmets
Euregionale.
Als u het niet eens bent met deze machtiging kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving van uw bankrekening contact op met uw bank.

Plaats

:

Handtekening

:

…………………………

Datum:

………………………………….

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

Secretaris
E-mailadres
Comm. leden

Pagina 2/2

: A. Snels
: secretaris@sdge.nl
: M. Vrooijink

K.v.K
BTW nr.
Bic

:
:
:

40073631
NL0062.56.557B01
INGBNL2A

