Theologische Vorming
Geïnteresseerden
Rotterdam

Aanmeldingsformulier basiscursus TVG 2022-2023
ONDERGETEKENDE:
naam + voorletters

M/V

adres
postcode
telefoonnummer

nr.
woonplaats
geboortedatum

e-mail

geeft zich op als cursist voor de basiscursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden

Voor akkoord aanmelding (handtekening): _____________________________________
Kosten
De kosten van deelname aan de basiscursus bedragen € 240,-- per cursusjaar, waarvan € 130,-- te
betalen in september en € 110,-- in januari.
Betalingswijze
Betaling door middel van incasso wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarvoor dient u een machtiging
af te geven zoals op de volgende bladzijde bedoeld. U dient deze te ondertekenen.
Vanzelfsprekend worden uitsluitend de door u verschuldigde bedragen geïncasseerd. De incasso’s
vinden plaats op de laatste werkdag van de genoemde maanden.
Mocht u om u moverende redenen geen machtiging voor incasso wensen af te geven, dan
ontvangt u voor elke betalingstermijn een factuur die u zelf dient te voldoen.
(Zie voor afgifte machtiging en voor verzending blad 2)
blad
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Machtiging
Ondergetekende geeft toestemming
- aan de stichting Theologische Vorming en Verdieping Rotterdam doorlopende incassoopdrachten te sturen naar haar/zijn bank om van het aangegeven rekeningnummer de
bedragen te laten afschrijven die verschuldigd zijn voor deelname aan cursussen verzorgd
door de stichting en
- aan haar/zijn bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van de stichting Theologische Vorming en Verdieping
Rotterdam.
Rekeningnummer [IBAN] waarvan mag worden geïncasseerd :
…………………………..……………………………
Datum : ……………………………..
Handtekening :

………………………………………………………………….

Als de tenaamstelling van de rekening [IBAN] anders luidt dan de naam waaronder u zich op het
voorgaande blad hebt aangemeld, dan graag hieronder de juiste tenaamstelling en adresgegevens
van de rekeninghouder vermelden (alleen invullen als hiervan sprake is).
Naam

: …………………………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………………………

Postcode/woonplaats

: …………………………………………………………………………

Ter toelichting
Naam incassant
Adres
Postcode/Plaats
Incassant ID
Kenmerk machtiging

:
:
:
:
:

Stichting Theologische Vorming en Verdieping Rotterdam
Beukmolen 56
3352 AD Papendrecht
NL16ZZZ756362470000
wordt u na aanmelding (zo mogelijk via e-mail) kenbaar gemaakt.

:

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Mededelingen over wijzigingen met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan de
penningmeester van de TVG, uiterlijk een maand voor de datum van ingang van de wijziging.
Dit formulier zenden aan:
Penningmeester TVG, dhr A. Offereins
Beukmolen 56
3352 AD Papendrecht
Tel. 078-6154701
e-mail: dolfoffereins@gmail.com
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