
Intekenlijst
Eenmalige machtiging

clubactie.nl

Eenmalige machtiging 

Voorletter(s)  Achternaam

Straat  Nummer

Postcode Plaats

Aantal loten          Anders, nl: 

IBAN 

Datum                         

Handtekening

Invullen in blokletters s.v.p.

Door ondertekening van dit formulier geef ik toestemming aan de 
Grote Clubactie te Tilburg (incassant ID: NL29ZZZ180518800000) 
om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar mijn bank om 
een bedrag van € 3,- per lot van mijn rekening af te schrijven. 

4 3 2 15

 Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met  
 het Deelnemersreglement. Meer info: clubactie.nl/voorwaarden.
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