
 

Vorstand: Gunter Olsowski, 1. Vorsitzender;   Andreas Meyer, 2. Vorsitzender;   Wilfried Zimmermann, Schatzmeister 

 
      
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Vult u a.u.b. alle met ster gemarkeerde velden in* 
           Lid-Nr. 

Lidmaatschapsverklaring :            
Ik zou graag lid van  Familienaam*:……………………………………. 
     
Ro 80 Club International e.V.     Voornaam*:………………………………………. 
Verein für Kreiskolbentechnik      

           willen worden:    Geboortedatum *:……………………………… 

      
    Straat/Huisnummer*……………………………..  

     
    Postcode/Plaats*:………………………………. 

    
    Land*:…………………………………………….. 
     
Ro 80 Club International e.V.             Telefoon *: ………………………………………. 
Gunter Olsowski - Geschäftsstelle   
Kaltenbachstraße 1   Email*:…………………………………………… 
A – 6971 Hard      

                                                                                      .......................................................................... 
          Datum en handtekening * 

 

 
Beste Ro 80 fan, door een machtiging kunt u tijd en soms ook geld besparen! 
 
In het dagelijks leven hebt u overal reeds te maken met deze manier van betalen, daarom gaan ook wij met de tijd mee en 
stellen voor, de jaarlijkse lidmaatschapscontributie en rekeningen voor geleverde onderdelen van uw bank- of girorekening te 
innen. De algemene ledenvergadering heeft uitdrukkelijk ingestemd met deze manier van betalen. Nieuwe leden worden alleen 
dan in de club opgenomen als zij het met deze manier van betalen eens zijn, en meer dan 90% van de huidige leden heeft 
reeds voor deze manier van betalen gekozen. Er zijn dus een aantal goede redenen voor deze manier van betalen: 

- u hoeft geen overschrijvingsformulier in te vullen en naar de bank te versturen 
- u mist geen betaling meer, er kunnen dus geen kosten voor betalingsherinneringen ontstaan 
- u bespaart ons werk en moeite,  

en daarom vragen wij u het werk voor ons makkelijker te maken en samen met de aanvraag van het lidmaatschap de 
aanhangende machtiging ingevuld aan ons te retourneren. 

          
    Directie van Ro 80 Club International e.V. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SEPA Incasso Machtiging 
NAAM VAN CREDITEUR: Ro 80 Club International e.V. – Verein für Kreiskolbentechnik 
Identificator Crediteur:   DE54ZZZ00000152548      Lid nummer: I    I    I    I    I    I 
   (=Nummer machtiging – in te vullen door de crediteur)     
 
Uw naam *:  ………………………………………      Straat en huisnummer *: ………………………………………..  
 
Postcode*:………. Plaats*: ……...…………………………….. Land*: ………………………………………………….. 
 

Authorisation statement 
Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan (A)  Ro 80 Club International e.V  een opdracht in te 
sturen aan uw bank om uw rekening te debiteren en aan (B) uw bank uw rekening te debiteren conform de opdracht van  
 Ro 80 Club International e.V.  
Tip: U heeft onder meer het recht op terugboeking door uw bank conform de met uw bank overeengekomen voorwaarden. Een 
verzoek tot terugboeking moet ingediend worden binnen 8 weken vanaf de datum waarop uw rekening werd gedebiteerd.. 
 

IBAN (Uw rekeningnummer)  *:        I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I          
 

SWIFT BIC (Bank Code)  *:   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I  
 
……………………………………………….   …….………………………………….. ……       
Plaats en datum van ondertekening *                                   Handtekening(en) *      


