Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Mercurius Wageningen om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bankrekening om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens
lidmaatschap (€10,00) en deelgenomen activiteiten. Tot 1 oktober is het mogelijk om je uit te schrijven. Mocht
je je daarna uitschrijven, dan worden de contributiekosten alsnog in rekening gebracht.
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. Deelgenomen activiteiten
worden per periode in rekening gebracht.
By signing this form, you consent Mercurius Wageningen to write off money of your bank account for
membership (€10,00) and participated activities. It is possible to cancel your membership until the first of
October. If you do this at a later date, the contribution costs will still be charged.
If you do not agree with the write-off, contact your bank within eight weeks. Ask your bank for the conditions.
Participated activities are charged per period.

Gegevens incassant Information collector
Naam incessant Name collector
Adres incessant Adress collector
Postcode incessant Postal code collector
Woonplaats incessant City collector
Land incessant Country collector
Incassant ID Collector ID

Mercurius Wageningen
Hollandseweg 1
6706 KN
Wageningen
Netherlands
NL58ZZZ401199040000

Persoonlijke gegevens Personal information
Naam
Name
Adres
Adress
Postcode
Postal code
Woonplaats
City
Land
Country
IBAN*
BIC**
Kenmerk machtiging ***
Mandate ID ***
Plaats en datum
Place and date
Handtekening
Signature
*
Calculate your IBAN at ibancalculator.com.
** Fill out your BIC only if you have a foreign bank account.
*** Kenmerk machtiging bestaat uit de eerste vijf letters van je achternaam en je geboortedatum.
Bijvoorbeeld Pim van Leeuwen, geboren op 6 maart 1992 wordt ‘Leeuw06031992’ (dus #####DDMMJJJJ).
The Mandate ID consists of the first five letters of your surname and your date of birth.
Pim van Leeuwen, born at March 6th, 1992 becomes ‘Leeuw06031992’ (like #####DDMMYYYY).

Ik ga ermee akkoord dat Mercurius Wageningen mij, nadat ik me heb uitgeschreven of ben
afgestudeerd, toe zal voegen aan het oud-ledenbestand met mijn alternatieve mailadres. Voor
verdere informatie verwijzen wij je naar onze privacyverklaring op onze website.
I agree that after I unsubscribe or graduate, Mercurius Wageningen will add me to the former
member file with my alternative email address. For further information we refer to our privacy
statement at our website.

*
Calculate your IBAN at ibancalculator.com.
** Fill out your BIC only if you have a foreign bank account.
*** Kenmerk machtiging bestaat uit de eerste vijf letters van je achternaam en je geboortedatum.
Bijvoorbeeld Pim van Leeuwen, geboren op 6 maart 1992 wordt ‘Leeuw06031992’ (dus #####DDMMJJJJ).
The Mandate ID consists of the first five letters of your surname and your date of birth.
Pim van Leeuwen, born at March 6th, 1992 becomes ‘Leeuw06031992’ (like #####DDMMYYYY).

