
BREAK OUT ’88  -  WIERINGEN 

basketbalvereniging 
Opgericht 6 juni 1988 

        IBAN / rekening nummer: NL03 RABO 0370 3490 08 

 

M A C H T I G I N G S F O R M U L I E R  
 
Hierbij verleen ik basketbalvereniging Break Out '88 toestemming om van mijn post-
/bankrekening de verschuldigde contributie af te schrijven tot schriftelijke opzegging van het 
lidmaatschap. 
 
Schriftelijke opzegging (voor het aankomende seizoen) dient te geschieden vóór 1 mei. Als u zich later dan 1 mei afmeldt zijn de 
kosten voor de door Break Out '88 af te dragen bondscontributie* voor uw eigen rekening.  

 

Naam basketbal lid  : _______________________________________________ 

IBAN / bankrekeningnr. : _______________________________________________ 

Naam rekeninghouder : _______________________________________________ 

Woonplaats   : _______________________________________________ 

Datum    : _______________________________________________ 

Handtekening   : _______________________________________________ 

 
Bij machtiging wordt de contributie per seizoen in 8 delen van uw rekening afgeschreven op de 
eerste dag van de maanden: 
 

september  -  oktober  -  november  -  december  -  januari  -  februari  -  maart  -  april 

 
Contributie seizoen 2019 / 2020: 
 

  1/8 deel:  Totaal: 
U22 / Senioren   € 20,00   € 160,00 
U18 / U20   € 18,13   € 145,00 
U14 / U16   € 16,25   € 130,00 
U12    € 15,31   € 122,50 
U8 / U10   € 13,75   € 110,00 
Recreanten   € 12,50   € 100,00 
 

 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving, heeft u 56 dagen (acht weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
U gebruikt dan de gele terugboekingskaart. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor en bij de postkantoren. 
 

Indien u liever niet door middel van automatische incasso wenst te betalen, dient u zelf het totale contributiebedrag in 1 keer over te maken op ons 
rekeningnummer onder vermelding van "voornaam + achternaam".  
In geval van handmatige overboeking dient het volledige bedrag vóór 1 oktober van het huidige basketbalseizoen op onze rekening te staan. 
 
*Bondscontributie: 
Break Out '88 is verplicht ieder jaar per lid bondscontributie af te dragen aan de Nederlandse Basketball Bond; het volledig bedrag gaat rechtstreeks 
naar de NBB en is dus niet bestemd voor Break Out '88. 

 
website: www.basketball.nl 

 


