
KONINKLIJKE MILITAIRE SCHERMVERENIGING 
 

FORMULIER VOOR MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO SEPA 
 
 

LEDENADMINISTRATIE KMSV  
George van Heerde, Lijndonk 60, 4907 XE Oosterhout, tel: 0162436843 rekeningnr. NL13INGB0000055270 
e-mail adres:  penningmeester@kmsv.nl Incassant ID: NL73ZZZ404087400000 
voor verdere informatie: www.kmsv.nl Kenmerk machtiging: KMSV…………. 

 

Ondergetekende verleent aan de KMSV en de eigen bank tot wederopzegging een doorlopende machtiging 

tot automatisch incasso voor het een maal per jaar afschrijven van het lidmaatschapsgeld / de donatie (*).  

Donatiebedrag per jaar € ……….…..  met ingang van …………..……………………… (datum) 

 

 
Achternaam :  ……………………………………………………………...………………  (m/v)(*) 
 
Voornaam + initialen :  ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adres :  ……………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode en woonplaats :  ………………………………………………………………….……...…………….. 
 
Land :  ………………………………………………………………….……...…………….. 
 
Telefoonnummer (privé) :  …………….……….………  Dienst :  …………………………………………… 
 
Personeels / Registratienummer :  ……………..………………  Rang :  …………………………………………… 
 
Geboortedatum :  …………………………………………………………………...………………….. 
 
E-mail adres (privé) :  ………………………………..…………….@  …………..…...………………….. 
 
E-mail adres (werk) :  ……………………………….……………..@  ……………..……………………. 
 

 
IBAN rekeningnummer :  ……………………………………………………………………………………….. 
 
Bank :  ……………………………………………………………………………………….. 
 

 
Handtekening datum: plaats: 
 
 
 
…………………………………………….. …………………… ………………………..……………… 
 
Ik word tevens lid van de KNAS:  ja / nee (*). 
 
Ik ben al lid van de KNAS via de vereniging:  ………....………………………………. te  ……………...…….………… 
 

 
De contributie voor de KMSV bedraagt € 35,- per jaar. Het afgeven van een automatische machtiging levert een korting op van € 3.-. 
Daarnaast betaalt u, als u via de KMSV lid wordt van de KNAS, de door de KNAS jaarlijks vastgestelde contributie. 
 
Het is niet mogelijk lid te worden van de KMSV zonder een KNAS lidmaatschap (via de KMSV of andere vereniging). 
 
De bijdrage als officiële donateur van de KMSV bedraagt per jaar minimaal € 30,-; het afgeven van een automatische machtiging levert 
een korting op van € 3.-. Wilt u als donateur extra rechten, zoals het deelnemen aan de onderlinge wedstrijden van de KMSV, dan dient 
u evenveel te betalen als een lid. 
 
 
(*) Doorhalen wat NIET van toepassing is. Formulier s.v.p. z.s.m. sturen aan ledenadministratie KMSV.  
 

 
1. Gedurende een termijn van 56 dagen na afschrijving kunt u bij uw bank een verzoek tot terugboeking indienen als u het niet eens 

bent met het bedrag van de afschrijving. 
2. De machtiging kunt u schriftelijk of per email intrekken bij de ledenadministrateur/penningmeester van de KMSV. 
3. Als er een bedrag verschuldigd is, zal het bedrag van de contributie / de donatie de eerste keer korte tijd na ontvangst van de 

aanmelding worden geïnd. Bij aanmelden na 1 juli zal in het eerste jaar de helft van het verschuldigde jaarbedrag worden 
berekend.  


