
 
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap & Machtigingsformulier automatische incasso 
 

Door het invullen van dit formulier geeft u zich op als lid van Studio 76. 
Tevens geeft u aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en op de hoogte te zijn van de contributie- en 
inschrijfgeldverplichtingen.  
De Algemene Voorwaarden staan op dit formulier en onze website vermeld.    

 

Ingangsdatum ……………………………   E-mailadres  …………………………… 
  
Achternaam  ……………………………   Voorletters  …………………………… 
 
Roepnaam  ……………………………   Geboortedatum  …………………………… M/V 
 
Adres          ……………………………  PC/Woonplaats  …………………………… 
  
Telefoon (thuis) ……………………………   Telefoon (mobiel) 06-……………………….. 

 
Algemene Voorwaarden Lidmaatschap 
Het lidmaatschap wordt in principe aangegaan voor een periode van één jaar. 
Na één jaar kunt u per kwartaal opzeggen. Vervaldata 1/1, 1/4, 1/7, 1/10 met in achtneming van een opzegtermijn van 4 weken. 
Als u lid wordt betaald u inschrijfgeld dat bij de eerste(proportionele) rekening wordt gevoegd. 
Absentie tengevolge van vakantie of ziek zijn geeft geen recht op contributierestitutie of tijdelijke stopzetting van het lidmaatschap. 
Bij opzegging en wederom aanmelding dient men opnieuw inschrijfgeld te voldoen. 
Alleen bij ernstige ziekte of persoonlijke omstandigheden kan het bestuur na schriftelijk verzoek tijdens een bestuursvergadering beslissen om van 
voorgaande regels af te wijken en een andere regeling met de betrokkene overeen te komen. 
De contributie voor Studio 76 bedraagt € 36,- per maand en dient maandelijks vóóraf betaald te worden via automatische incasso. Inschrijfgeld: € 7,- . 
M.i.v. het nieuwe cursusjaar 2018/2019 zijn nieuwe leden verplicht om verschuldigde contributie en inschrijfgeld te voldoen via automatische 
incasso,anders kan men geen lid worden van Studio 76 
De contributie kan ook per jaar ( €432,- ) vóóraf betaald worden. Neem hiervoor contact op met de penningmeester. 
 

N.B. Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden, het opslaan 
en gebruik van uw persoonsgegevens voor berichtgeving en digitale nieuwsbrief.  
Er wordt zorgvuldig en veilig met uw gegevens omgegaan (zie onze website ‘Privacyverklaring’). 
 
Plaats en datum       Handtekening 
 
 

……………………………     …………………………… 

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

Machtiging doorlopende Sepa Incasso   
                                

Naam   Studio 76  
Adres    Rijksstraatweg 62 
Postcode/Plaats  3316 EH Dordrecht 
Incassant ID  NL02ZZZ403213880000 
 

Naam rekeninghouder ………………………………………………… 
 
Plaats   ………………………………………………… 
 
IBAN rekeningnummer …………………………………………………  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Studio 76 doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 
overeenkomstig de opdracht van Studio 76.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na overschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
Plaats en datum       Handtekening 
 
 

……………………………     ……………………………     


