
MACHTIGINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP 
KARATE-DO BOND NEDERLAND 

☐ KBN lidnummer (voor in het paspoort)   _ _ _ _ _ _

VOORNAAM:___________________________________  VOORLETTERS: ________       MAN  /     VROUW 

ACHTERNAAM: ___________________________________________ GEBOORTEDATUM:_ _ / _ _ / _ _ _ _ 

ADRES: _______________________________________________________________________________ 

POSTCODE: ________  WOONPLAATS: _____________________  TELEFOON: ______________________ 

E-MAILADRES: _________________________________________ MOBIEL:  ________________________

AANSLUITNUMMER school:  _ _ - _ _ _  NAAM KARATESCHOOL: _________________________________ 

Wilt u onze digitale nieuwsbrief ontvangen? (doorstrepen wat niet van toepassing is)    JA    /    NEE 

HANDTEKENING (van ouders/verzorgers indien minderjarig): ____________________________________ 

Dit formulier geheel ingevuld met een recente pasfoto sturen naar de Karate-do Bond Nederland. Indien u nog in het bezit bent van een karatepaspoort 
hoeft u géén pasfoto mee te zenden. 

BETALINGSINFORMATIE 

per jaar 
€  16,00 
€  32,00 

BONDSCONTRIBUTIE 2022
JEUGD t/m 10 jaar 
JUNIOR 11 t/m 15 jaar  
SENIOR 16 jaar en ouder €  42,50 

• Het lidmaatschap van de KBN loopt altijd per jaar en dient schriftelijk een maand voor het eind van het kalenderjaar opgezegd te worden.

• Bij opzegging wordt uw automatische incassomachtiging stopgezet indien aan alle verplichtingen is voldaan.

• Uitschrijving bij uw karateschool is geen automatische uitschrijving bij de KBN

• De ingevulde gegevens worden gebruikt conform privacy policy. Deze is te vinden op: www.kbn.nl/privacy-en-cookiebeleid/

Incassant 
Naam incassant: Karate-do Bond Nederland KBN 
Adres incassant: Ambachtsweg 12 A 
Adres: 3953 BZ  MAARSBERGEN, Nederland 

Betalingontvanger: 
Incassant ID: 
Naam:   
Adres:  

RABO117713678
Stichting Derdengelden Beheer Pay.nl
Voorstraat 2, 3102 BB Spijkenisse, 
Nederland 

Door ondertekening van deze machtiging geeft Gebruiker toestemming aan Stichting Derdengelden Beheer Pay.nl om doorlopende SEPA Direct 
Debit-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het gebruik van de Leverancier diensten. Als u het 
niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Geïncasseerde/Rekeninghouder 
Naam en voorletter(s) ______________________________________________________ 

Adres  als boven 
Postcode en plaats als boven 

IBAN-nummer NL

Handtekening: _________________________________ plaats: __________________________, datum: _________________________ 

Het paspoort éénmalig:  € 13,- 

IBAN nr KBN:  NL53 ABNA 0515 2041 45 
SWIFT/BIC nr.  ABNANL2A 

BETALINGSINFORMATIE 

INCASSO MACHTIGING (SEPA) 

Pasfoto 

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _

http://www.kbn.nl/privacy-en-cookiebeleid/
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