
Machtiging Doorlopende SEPA Incasso KTC Basketball

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode:

Land:

Plaats:

IBAN :
(rekeningnummer)

Ten behoeve van lid:

Plaats: Handtekening:

Naam incassant:   Basketballvereniging Kinheim Tetteroo Combinatie 
Adres incassant:   Wagenweg 184
Postcode incassant:   2012 NL
Woonplaats incassant:   Haarlem
Land incassant:    Nederland
Incassant-Id:    NL91ZZZ405961080000
Kenmerk machtiging:   Contributie KTC Basketball

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

Basketbalvereniging KTC Basketball om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven en;

Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Basketbalvereniging 

KTC Basketball.

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.

Voorbeeld IBAN :  NL27ABNA0123456789

Datum:

Tarieven KTC Basketball seizoen 2022-2023

Senioren   € 282,-
U22    € 265,-
U20    € 265,-
U18    € 252,-
U16    € 252,-
U14    € 238,-
U12    € 238,-
U10    € 187,- 
U8    € 187,-
Niet (wedstrijd) spelend  € 187,-
Inschrijfgeld (eenmalig)  € 12,50

Toeslag 2e training*  € 35,- 
Toeslag rayon team**  € 20,- 

*   

** 

Bij inschrijving na 1 januari 2023 wordt 50% van de contributie 
gerekend. (Dit geldt niet voor het inschrijfgeld.)

Uitschrijven voor het volgend seizoen uiterlijk voor 1 mei en 
schriftelijk via: ledenadministratie@ktcbasketball.nl. 

We bieden familiekorting bij 3 of meer leden van één gezin. 
Vraag naar de voorwaarden bij de ledenadministratie.

Blauwe velden graag invullen en (digitaal of geprint) ondertekend mailen naar: 
Ledenadministratie KTC Basketball via email: ledenadministratie@ktcbasketball.nl  

Deze toeslag wordt standaard in rekening gebracht als er 
twee trainingen worden aangeboden en is alleen 
facultatief voor trainingsleden.
Deze toeslag wordt in rekening gebracht voor (wedstrijd) spelers 
in een team dat op landelijk niveau speelt.
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