MG A-TYPE OWNERS HOLLAND
OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.

"Voor jonge mensen van alle leeftijden"

Aanvraag MGATO lidmaatschap
Ik meld me aan als lid ingaande: ...... kwartaal 20......
Naam en voorletters: ..........................................................................................................M / V .......
Roepnaam: ............................................................................ Geb.datum: .................................
Naam en voorletters partner: ..............................................................................................M / V ......
Roepnaam partner: .............................................
Adres: ..........................................................................................................................
Postcode en woonplaats: .............................................................................................
Telefoon: .........................................

Mob.: ..............................................

E-mail: .........................................................................................................................
Type MG: ........................................

Kleur: ..............................................

Bouwjaar: .......................................

Kenteken: ........................................

Chassis nr:......................................

Motornr: ..........................................

Verschuldigd bij aanmelding:
Contributie (afhankelijk van aanmeldkwartaal) € 45,-- / € 33,75 / € 22,50,-- / € 11,25 :

€ .........

NB. Voor 2021 geldt een korting van € 35,-- op de normale jaarcontributie van € 70,--.
Indien u geen toestemming geeft voor automatische incasso wordt de jaarcontributie verhoogd met € 5,administratiekosten.
Het lidmaatschap gaat in wanneer het bovenstaand bedrag door u is betaald op banknummer
NL25INGB0001490169 t.n.v. penningmeester MGATO Holland.
De formulieren ingevuld en ondertekend retourneren aan
Ledenadministratie MGATO
Liewegje 16
2033 AC Haarlem of gescand via
E-mail: secretaris@mgato.nl
Privacybepaling
Bij acceptatie van het lidmaatschap door de MGATO gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden opgenomen in de
ledenlijst van de MGATO. Deze gegevens worden binnen de vereniging verspreid onder de leden en gebruikt voor
clubcorrespondentie in de breedste zin van het woord. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u via een digitale nieuwsbrief
periodiek op de hoogte te stellen van gebeurtenissen en evenementen de MGATO aangaande. Zonder uw voorafgaande
toestemming zullen wij geen gegevens uit de ledenlijst aan derden verstrekken. Het is u niet toegestaan gegevens uit de
ledenlijst te gebruiken voor commerciële- en andere niet clubgebonden doeleinden. Met bezwaren tegen deze bepaling richt u
zich tot het bestuur van de MGATO.

Datum: ..................................

Handtekening aanvrager: ...........................................................

MGATO
Secretariaat: Ger van der Peet, Liewegje 16, 2033 AC Haarlem
e-mail: info@mgato.nl
web: www.mgato.nl

Bank relatie: ING Bank
IBAN NL25INGB0001490169
BIC
INGBNL2A
KvK
40407418

MG A-TYPE OWNERS HOLLAND
OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.

"Voor jonge mensen van alle leeftijden"

Machtigingsformulier
Doorlopende machtiging SEPA
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Land
Incassant ID
Reden betaling

: MGA-TYPE OWNERS HOLLAND (MGATO)
: Liewegje 16
: 2033 AC
: HAARLEM
: Nederland
: NL55ZZZ404074180000
: Jaarlijkse contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de MGATO om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van de MGATO.
Als 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.
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Land

:

Banknummer

:

Bank Identificatie (BIC)*

:

Plaats en datum

:

Woonplaats : ….............................

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

*Alleen bij buitenlandse bank

MGATO
Secretariaat: Ger van der Peet, Liewegje 16, 2033 AC Haarlem
e-mail: info@mgato.nl
web: www.mgato.nl

Bank relatie: ING Bank
IBAN NL25INGB0001490169
BIC
INGBNL2A
KvK
40407418

MG A-TYPE OWNERS HOLLAND
OPGERICHT 1 OKTOBER 1973.

"Voor jonge mensen van alle leeftijden"

KEUZEFORMULIER KNAC Basislidmaatschap
Ja, ik wil graag gratis vriendenlid worden van de KNAC.
Ik geef hierbij toestemming dat mijn persoonsgegevens aan de KNAC worden verstrekt ten behoeve
van het KNAC-lidmaatschap en de gecombineerde verzending van The Octagon en KNAC magazine
‘De Auto’. Bij opzegging van het MGATO - lidmaatschap is MGATO gerechtigd om deze opzegging
aan de KNAC door te geven waardoor de korting op het KNAC-lidmaatschap komt te vervallen. Een
opzegging van het MGATO - lidmaatschap betekent geen automatische opzegging van het KNAClidmaatschap.

Naam:

……….………………………………………… M/V

Adres:

……….…………………………………………

Postcode/Woonplaats:

……….…………………………………………

Geboortedatum:

……….…………………………………………

E-mailadres:

……….…………………………………………

Telefoonnummer:

…………………………………………………..

Lidmaatschapsnummer MGATO:
Ik ben al lid van de KNAC:

……….…………………………………………
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing)

Indien al lid van de KNAC: Lidmaatschapsnummer: …………………………
IBAN: …..…………………………………………
Graag het formulier sturen naar:
KNAC Services B.V.
Antwoordnummer 93242
2509 WB Den Haag
of dit inschrijfformulier scannen en e-mailen naar;

MGATO
Secretariaat: Ger van der Peet, Liewegje 16, 2033 AC Haarlem
e-mail: info@mgato.nl
web: www.mgato.nl

ledenservice@knac.nl

Bank relatie: ING Bank
IBAN NL25INGB0001490169
BIC
INGBNL2A
KvK
40407418

