Patiëntenvereniging ENZYMTHERAPIE
Ledenadministratie: Donkenweg 5, 4707 XT Roosendaal, tel. 0165 –56 58 03
www.enzymtherapie.nl
enzymtherapie@hotmail.nl
K.v.K. 40280070

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP

Lidnummer:

(niet invullen)
Voorletters / Naam:.........…………...............................................................................…......
De heer / mevrouw. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Straat:.....……………...........................................................Nr.......................................…......
Postcode:.................................Woonplaats….........................…………........................…......
Geboortejaar:................................................…........................……………...........………......
Postbank nr. (altijd invullen):.............................................of
Bankrekening nr (altijd invullen):..……….....................…....
Telefoon (indien u wenst):..........................................................…………................….........
E-mail adres:…………………………………………………………………………………
Meldt zich aan als lid van de Patiëntenvereniging Enzymtherapie.
De betaling voor het lidmaatschap of contributie vindt plaats per automatische incasso.
Na inschrijving wordt na vijf werkdagen de contributie van bovenstaande bankrekening afgeschreven.
De contributie bedraagt € 11,00 per jaar.
(Na 1 juli is de contributie € 5,00 Na 1 december € 3,00)
Datum:.......................................................................................................…………................

Handtekening:......................................................................................…………......................

Enquête:
Hoe of door wie raakte u bekend met de enzymtherapie en onze vereniging.
………………………………………………………………………………..……………..…..

Vul dit formulier volledig in en verzend deze aan:
Patiëntenvereniging Enzymtherapie
Ledenadministratie
Donkenweg 5
4707 XT Roosendaal
U ontvangt van ons een bericht van uw inschrijving.
Wij danken u voor de aanmelding.

(Dit formulier zelf bewaren)

CONTRIBUTIE VOORWAARDEN 2015
PATIËNTENVERENIGING ENZYMTHERAPIE
_______________________________________________________________________
Om ontvangst van ongewenste reclame en SPAM te voorkomen worden uw
persoonlijke gegevens op het aanmeldingsformulier niet doorgegeven aan derden.
_______________________________________________________________________
Bij betaling per incasso.
> Door het aanmeldings formulier ondertekend op te sturen naar de ledenadministratie
kunt u de vereniging machtigen de contributie per automatische incasso te innen.
> Als nieuw lid wordt dan de contributie na 5 werkdagen automatisch geïnd.
> Vervolgens wordt zonder opzegging vóór 31 december van het lopende
kalenderjaar het lidmaatschap automatisch verlengd met één kalenderjaar.
> In de eerste helft van januari vindt dan de volgende automatisch incasso plaats.
Bestellingen van voedingssupplementen bij De Roode Roos.
> Wanneer u voor de eerste keer een bestelling doet bij De Roode Roos, dient u samen
met het bestelformulier een kopie van uw bank op te sturen als bewijs van
lidmaatschap.
> Bij de eerste bestelling in het nieuwe jaar zal De Roode Roos opnieuw een kopie vragen.
Opzegging lidmaatschap
> Bij opzegging wordt, gezien het lage contributiebedrag, geen restitutie verleend
voor het resterende deel van het lopende kalenderjaar.
> Bij tijdige opzegging van het lidmaatschap wordt uw machtiging voor het incasseren
van de contributie eveneens geannuleerd.

