
 

 
VOLLEDIG INGEVULD INLEVEREN OP: HEIKAMPSEWEG 54 - HEIJEN 

(Ingeval u per bank/auto incasso wilt betalen, kunt u dit  
formulier ook mailen aan:hejjemojjer@heijen.info) 

 
 
 

 
Aanmeldformulier:  

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Vereniging Hejje Mojjer en betaalt    zijn/    haar  
bijdrage voor 2021 op de hieronder aangekruiste wijze.  
U kunt het formulier op uw computer invullen en opslaan.  
Daarna kunt u het per mail versturen of printen en inleveren op bovenvermeld adres. 

 
 Ik betaal contant en voeg € 10,- bij dit inschrijfformulier.  

 
 Ik maak €10,- over op rekening nummer NL65 RABO 0101803974 t.n.v. vereniging  

Hèjje Mojjer onder vermelding van 'Lidmaatschap 2021'. 
 

 Automatische incasso, Vereniging Hèjje Mojjer 
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de vereniging Hèjje Mojjer 
om van    zijn/     haar ondergenoemde bank- of girorekening per 1 april de 
bijdrage van €10,- te incasseren voor dat kalenderjaar.  
 
Indien u het niet eens bent met de afschrijving van de bijdrage kunt u uw bank 
opdracht geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. U heeft hiervoor 56 
werkdagen de tijd. 
 
IBAN-nummer:.……………………………………..……………………………………… 
Uw betaling wordt op uw afschrift gekenmerkt met 'Incassant ID 
NL49ZZZ141291600000'. 

 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de handelswijze zoals beschreven in de 
privacy-verklaring van vereniging Hèjje Mojjer (zie hiervoor www.heijen.info). 
 
 
*Naam en voorletters:……………………….………………………………………………………………………...….. 
 
*Adres: ……….....………………………….……………………………………………………………… 
 
*Postcode en plaats: …….....……………………….……………………………………………………………………  
 
*E-mailadres: ………………………………………………...….……………………………………………….. 
 
  Datum: …………………………..…… Handtekening**: …….………………………………. 
 
 
 
Velden met een * zijn verplicht. 
** indien u aangeeft te willen betalen via automatische incasso is uw handtekening verplicht. 

o Ik ben geen lid maar wil graag per mail geïnformeerd worden over ontwikkelingen in Heijen 
en vermeld daarom hierboven mijn mailadres (ook graag ook uw naam en adres  invullen). 
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