
 

 

Nederlandse Vakbond Varkenshouders 
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3770 AN  BARNEVELD   
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Fax (0342) 418 472 
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INSCHRIJFFORMULIER TWEEDE LID 

Ingevuld opsturen aan: Nederlandse Vakbond Varkenshouders, Postbus 591, 3770 AN Barneveld 

 
 
Gegevens hoofdlid 
(alleen personen werkzaam op een varkensbedrijf kunnen lid worden van de vakbond) 

Naam / Rechtsvorm*) 
 

Voorletters Straat en Huisnummer Postcode 
 

Telefoon 
 

Geboortedatum 0     man 
0     vrouw 

Woonplaats 

Mobiel 
 

UBN-Nummer(s) Relatienummer(s) Dienst Regelingen  

E-mailadres: 

*) Naam invullen waaronder hoofdlid in de ledenadministratie is ingeschreven. 
 
 
 
Gegevens tweede lid 
Indien iemand, werkzaam op het bedrijf van het hoofdlid (partner, opvolger, werknemer), lid wil worden van de 
Nederlandse Vakbond Varkenshouders, dan kan men zich door middel van dit formulier inschrijven. Een tweede lid 
betaalt een contributie van  € 50,= per persoon. Ieder lid heeft één stem in de vakbond. 

Naam  
 

Voorletters Straat en Huisnummer Postcode 
 

Telefoon 
 

Geboortedatum 0     man 
0     vrouw 

Woonplaats 

E-mailadres: 

 
 
De contributie wordt geïnd via een automatisch incasso. Wij verzoeken u daartoe de bankgegevens hieronder in te 
vullen.  
 
Lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien u dit niet wenst gelieve u dit uiterlijk een maand voor aanvang van 
het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan de NVV door te geven. 
 
 

 

Doorlopende machtiging 

Ondergetekende verleent de NVV tot wederopzegging toestemming om incasso-opdrachten te sturen  
naar zijn bank om één keer per jaar van onderstaande rekening het contributiebedrag te doen afschrijven. Tevens 
verleent ondergetekende zijn bank toestemming om een bedrag van zijn rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van de NVV.  
Zie voor gegevens NVV hiernaast. Zie voor gegevens ondergetekende hierboven. 
Kenmerk machtiging: het u nog toe te kennen lidnummer. 

 
 
IBAN (Bankrekeningnummer)………………………………………………………………………..…… 

 

 

Plaats en datum: ........................................   Handtekening: ........................................... 

 

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.  
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