
 

 Secretariaat VGCampina Internet : www.vgcampina.nl 
  Dorpsstraat 81 E-mail : vgcampina@hotmail.com 
 5735 EC  AARLE-RIXTEL Telefoon : 06 53 40 96 00 

AANMELDINGSFORMULIER 

Keuze aanmelding Toelichting 

Lid 


Heeft u pensioenrechten opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Campina 
en bent u niet meer in actieve dienst bij Royal Friesland Campina, dan kunt u 
lid worden van de VGC. 

Aspirant-lid 


Heeft u pensioenrechten opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Campina 
en bent u nog in actieve dienst bij Royal Friesland Campina, dan kunt u 
aspirant-lid worden van de VGC. 

Naam en voorletters:  Geb. datum: 

Adres:  Postcode: 

Woonplaats:  Tel. 

E-mailadres:  

IBAN-bankrekeningnummer:  BIC *): 

*) Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 

Plaats en Datum: Handtekening: 

 

 

 

MACHTIGING: doorlopend voor afschrijving van uw Bankrekening (sepa): 
Door onderstaande ondertekening van dit formulier geeft u tevens toestemming aan de VGC om een doorlopende incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om het bedrag voor de contributie van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u 
doorlopend toestemming aan uw bank om het bedrag voor contributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van de VGC. 

Naam Incassant: Vereniging Gepensioneerden Campina 

Adres : Dorpsstraat 81, 5735 EC  AARLE-RIXTEL NEDERLAND (NL) 

Incassant ID: 
NL85ZZZ110519570000 
behorend bij bankrekeningnummer VGC: NL12RABO0127077405 

Reden betaling: Contributie (jaarlijks) 

Plaats en Datum: Handtekening voor Machtiging: 

 

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U 
kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden.  
Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden 
na datum van afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

S.V.P. Invullen en per e-mail vgcampina@hotmail.com of per brief toezenden aan de 
Secretaris VGC: Dorpsstraat 81, 5735 EC  AARLE-RIXTEL 


