
Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
  

Aanmelding Club Céramique 

Naam: ___________________________________ 

Adres: ___________________________________ 

PC - Woonplaats: ___________________________________ 

Telefoon : ___________________________________ 

e-mail: ___________________________________  

 
Ik meld me aan als lid van Club Céramique voor:  €  ____________  per jaar.  
Zie hieronder de opties: 

• € 35,-     voor 1 persoon  

• € 50,-     samen met je partner of vriend(in) 

• € 125,-  donateur  Club Céramique 

• Een zelf te bepalen bedrag, elke bijdrage is welkom! 
 
Je schenking wordt jaarlijks geïnd via automatische incasso tot wederopzegging. Vul onderstaande machtiging in. 
(Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Het begint op datum van je eerste schenking en eindigt op 31 december 
van het jaar waarin je opzegging binnenkomt. Incasso vindt plaats aan het begin van het kalenderjaar.) 

 

Doorlopende SEPA-machtiging 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
Club Céramique en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen. 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. 

Naam: ___________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________ 

Postcode: ________________ Woonplaats: __________________________________ 

Land: ___________________________________________________________________ 

Rekeningnummer [IBAN]: __________________________  Bank Identificatie [BIC]: __________ 

Plaats en datum: _______________________________________________________________ 

Handtekening: 

 

 

Naam incassant: Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen 
Adres incassant: Kasteellaan 8 
Postcode incassant: 5932 AG   Woonplaats incassant: TEGELEN  
Land incassant: Nederland   Incassant ID: NL68ZZZ410644700000 
Kenmerk machtiging: ...................................................................... 

Handtekening: 

Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend naar: Keramiekcentrum Tiendschuur, Kasteellaan 8, 5932AG Tegelen of  
scan het ondertekende formulier en e-mail het naar: info@tiendschuur.net . 
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