
 

Doorlopende machtiging. SEPA 
 

Stichting Krav Maga Global-Netherlands 
Binckhorstlaan 135 
2516 BA Den Haag 

Incassant ID: NL22ZZZ506038330000 
Kenmerk machtiging: ________ 

 

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de lidmaatschapsvoorwaarden van Krav Maga Global-
Netherlands en akkoord te gaan met de inhoud ervan. 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Krav Maga Global-Netherlands om van zijn/haar 
hieronder genoemde bankrekeningnummer € 25,00 (in het eerste jaar verhoogd met € 5,00 administratiekosten)  jaarlijks 
af te schrijven als contributie voor het bondslidmaatschap. 

 

IBAN:                                     _________________________________________________ 
Naam en voorletters:   _________________________________________________ 
Adres:                                         _________________________________________________ 
Postcode en plaats:            _________________________________________________ 
Telefoonnummer:            _________________________________________________ 
E-mail:                             _________________________________________________ 
KMG-sportschool:              _________________________________________________ 

 
Handtekening van lesgevende KMG instructeur:   ___________________________ 
 
Lidmaatschapsvoorwaarden: 

 Het bondslidmaatschap loopt volgens het kalenderjaar en staat los van het lidmaatschap van de sportschool of 
vereniging. 

 Adreswijzigingen dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven aan de administratie van KMG-NL. 

  Het bondslidmaatschap is strikt persoonlijk.  

  Kosten eerste contributie en inschrijving; € 30,- per eenmalige incasso.  

 Verlenging per kalenderjaar; € 25,- per jaarlijkse incasso. 

 Officiële KMG-paspoorten zijn voor P3 studenten en hoger. 

 Leden kunnen met het lidmaatschap deelnemen aan examens en genieten van reductie op workshops, seminars 
en cursussen anders dan de reguliere. 

 Verlies of diefstal van het KMG-paspoort dient onmiddellijk doorgegeven te worden aan de lokale instructeur. Er 
kan een nieuw exemplaar worden aangevraagd. De kosten hieraan verbonden bedragen € 25,- . 

 Beëindiging van het lidmaatschap dient door het individuele lid zelf vóór 1 november van het lopende jaar 
schriftelijk te worden doorgegeven aan de administratie zodat het lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend 
beëindigd wordt.  

 Indien de beëindiging later dan 1 november wordt doorgegeven, zal verlenging van het lidmaatschap ( € 25,- ) 
automatisch in rekening worden gebracht. 

  Gehele of gedeeltelijke restituties worden niet verleend. 

 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de volgende regels: 

 Ondergetekende heeft 56 dagen de tijd om zijn/haar bankkantoor de opdracht te geven het bedrag terug te 
boeken als hij/zij het niet eens is met de afschrijving. Bij onterechte annulering wordt € 15,00 administratiekosten 
in rekening gebracht. 

 Eenmalige machtigingen kunnen niet worden ingetrokken. 

 De machtiging kan door ondergetekende schriftelijk bij Krav Maga Global-Netherlands worden ingetrokken. 

 De contributie wordt steeds bij aanvang van het contributiejaar afgeschreven. 

 
Datum:                ____________________       
 
Plaats:                 ____________________       
 
Handtekening:   ____________________ 


