
Machtigen: de makkelijke manier van betalen 
 
Betaling van de contributie van Mixed Hockey Club Zoetermeer kan uitsluitend met een machtiging 
automatsiche incasso.  
Hjet is makkelijk: 
- U vergeet nooit te betalen; 
- U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen; 
- U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag kunt laten terugboeken; 
- Bij beeindiging van het lidmaatschap stopt ook de automatische betaling. 
 
 
Een betaling met een standaard Europese incasso kan plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor 
geeft door het afgeven van een machtiging. Noteer de naam (namen) van uzelf of familieleden waarvoor 
het lidmaatschap en contributie automatisch kan worden afgeschreven, uw persoonlijke gegevens en 
datum op de onderstaande machtiging, zet uw handtekening, (scan) en stuur de machtiging naar  
 
ledenadministratie@mhczoetermeer.nl  
of naar  
Mixed Hockey Club Zoetermeer  
Van der Hagenstraat 19 
2722 NT Zoetermeer 
 
U wordt voorafgaand aan een afboeking geinformeerd over het bedrag en moment van afschrijving.   
De momenten van afschrijving zijn vermeld op de website onder Contributie.  
 
 
Als u het bankrekening wenst te wijzigen, moet u dit op de onderstaande Intrekken machtiging 
aangeven EN dit samen met een nieuwe Machtiging verzenden.  
Bijvoorbeeld u wil de bedragen van uw andere bankrekening laten afschrijven, of u en uw partner 
hebben besloten de bedragen voor uw kinder(en) in het vervolg van zijn/haar bankrekening te laten 
afschrijven. Belangrijk is dat de gegevens duidelijk worden verstrekt en voorzien zijn van de vereiste 
handtekening(en).   
Houd rekening met enige tijd voor verwerking. 
 
Als u de machtiging intrekt zonder een nieuwe machtiging (voor een andere bankrekeningnummer) af te 
geven, kan het lidmaatschap van de vereniging niet worden voortgezet. De eventuele 
betalingsverplichting blijft bestaan. 
 
Als u het lidmaatschap van de hockeyvereniging opzegt, stopt ook de automatisch betaling. Het 
separaat intrekken van de machtiging is dan niet nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Naam   Mixed Hockey Club Zoetermeer 
Adres   Van der Hagenstraat 19 
   2722 NT Zoetermeer 
Incassant ID  NL33ZZZ404079470000 
Reden betaling Lidmaatschap en contributie hockeyvereniging  

 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Mixed Hockey Club Zoetermeer 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Mixed Hockey Club Zoetermeer. 
 
Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank en vraag 
naar de voorwaarden. 
 

 
 
Lidmaatschap en contributie voor de volgende leden: 
 
 
1. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
2. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
3. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
4. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
5. ................................................................................................. (naam/familielid) 

 
 
 
Naam   ..................................................................................................  
     
Adres   .................................................................................................. 
 
Postcode  ..........................   Plaats ..........................................................   
 
IBAN   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... ....   
 
Plaats en datum ....................................................  
 
 
 
Handtekening  .................................................... 
 
 
 

Deze machting verzenden naar penningmeester@mhcz.nl 
of naar Mixed Hockey Club Zoetermeer, Van der Hagenstraat 19 2722 NT Zoetermeer 

 MACHTIGING    Mixed Hockey Club Zoetermeer                                      sep2014 



 
Ondergekende trekt hierbij de machtiging in die is verleend aan 
 
Naam   Mixed Hockey Club Zoetermeer 
Adres   Van der Hagenstraat 19 
   2722 NT Zoetermeer 
Incassant ID  NL33ZZZ404079470000 
 
om van zijn/haar bankrekening bedragen af te schrijven wegens: 
 
Reden betaling Lidmaatschap en contributie hockeyvereniging  
 
 

Als u het bankrekeningnummer wenst te wijzigen, moet u dit hier bij Intrekken machtiging aangeven EN dit samen met een nieuwe 
Machtiging verzenden. Als u de machtiging intrekt zonder een nieuwe machtiging af te geven, kan het lidmaatschap van de 
vereniging niet worden voortgezet. Houd rekening met enige tijd voor verwerking. 

 
 
Lidmaatschap en contributie voor de volgende leden: 
 
 
1. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
2. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
3. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
4. ................................................................................................. (naam/familielid) 
 
5. ................................................................................................. (naam/familielid) 

 
 
Naam   ..................................................................................................  
     
Adres   .................................................................................................. 
 
Postcode  ..........................   Plaats ..........................................................   
     
IBAN   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... .... .... ....   .... ....   
 
Plaats en datum ....................................................  
 
 
 
Handtekening  .................................................... 
 
 
 

Deze machting verzenden naar penningmeester@mhcz.nl  
of naar Mixed Hockey Club Zoetermeer, Van der Hagenstraat 19 2722 NT Zoetermeer 
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