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Inschrijfformulier lidmaatschap Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse  
 
Algemene contactgegevens 
Bedrijfsnaam    :____________________________________________ 

Naam contactpersoon   :____________________________________________ 

E-mailadres Nieuwsbrief en info  :____________________________________________ 

Telefoonnummer     :____________________________________________ 

Mobiel nummer    :____________________________________________ 

Adres     :____________________________________________ 

Postcode    :____________________________________________ 

Plaats     :____________________________________________ 

 
Gegevens t.b.v. factuur 
Bedrijfsnaam    :____________________________________________ 

T.a.v.     :____________________________________________ 

Adres     :____________________________________________ 

Postcode    :____________________________________________ 

Plaats     :____________________________________________ 

E-mail adres facturen   :____________________________________________ 

  
CONTRIBUTIE 2019   O BASIS PAKKET € 365, - PER JAAR (EXCL. BTW) 

O PLUS PAKKET € 730, - PER JAAR (EXCL. BTW)  
  

Er wordt een lidmaatschap overeengekomen tot en met 31/12/2019. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch 
per kalenderjaar verlengd volgens de hieronder beschreven voorwaarden.  
 
AUTOMATISCHE INCASSO  JA / NEE  
 
indien ja, dan dient het bijgevoegde SEPA incassocontract te worden ingevuld. Indien u niet kiest voor 
automatische incasso dan zullen er administratiekosten in rekening gebracht worden ten bedrage van € 4,50 per 
factuur. 
 
Voor akkoord:  
 
Datum: _______________________________ Plaats:__________________________________  
 
 
Handtekening  
 
 
______________________________________ 
 
Voorwaarden: 

1. Lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van het jaar; met een automatische verlenging 
per kalenderjaar.  

2. Opzegging dient te geschieden uiterlijk 6 weken voor het einde van het kalenderjaar. 
3. Een nieuw lidmaatschap gaat in per 1e dag van het nieuwe kwartaal; dat wil zeggen per 1 januari/1 

april/1 juli/1 oktober. 
 
Dit formulier kunt u verzenden naar: Postbus 117; 2161 AC Lisse; of digitaal invullen en mailen naar: 
administratie@dorpshartlisse.nl 

mailto:administratie@dorpshartlisse.nl


 
 

Correspondentieadres: Postbus 117, 2160 AC Lisse   -   E-mail: info@dorpshartlisse.nl www.dorpshartlisse.nl   -   KvK-
nummer: 40446546   -   Rekeningnummer: NL55 ABNA 0568 0476 72 

 

 

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO ALGEMEEN 
ALVERHA-KCL (h.o.d.n Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse) 

 
Naam incassant : Alverha KCL 
Adres incassant : Zwaluwstraat 36 
Postcode/woonplaats incassant : 2162 GA Lisse 
Land incassant : Nederland 
Incassant-ID : NL85ZZZ404465460000 
Kenmerk Machtiging* :  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:  

 Alverha KCL om doorlopend incasso-opdrachten te sturen aan uw bank om de 
kwartaalbijdragen van uw rekening af te schrijven én 

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

Al s u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 

8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Bij deze machtiging ik ALVERHA/KCL tot automatisch incasso, enkel van de kwartaalbijdrages, tot 

schriftelijke wederopzegging. 

 

Tenaamstelling op factuur:  

 

  

Contactpersoon: 

 

  

Adres: 

 

  

Postcode 

 

  

Woonplaats 

 

  

E-mailadres ivm digitale facturatie:   

Bankrekening nummer:  

 

  

IBAN Nummer: 

 

  

   

Plaats en Datum:  Handtekening/firmastempel: 

   

   

     

 

*in te vullen door de administratie van Ondernemersvereniging Dorpshart Lisse, u krijgt een kopie met dit kenmerk retour 


