Vriend van VV Ruinerwold

Als voetbalvereniging Ruinerwold zijn we enorm blij met jou als vaste supporter. Vanaf dit seizoen hebben we
voor onze vaste supporters de keuze tussen een donateurs- of een seizoenkaart. Waar kies jij voor?

Ja, ik word ‘Vriend van VV Ruinerwold’ en kies voor een:
Seizoenkaart






Toegang tot alle thuiswedstrijden (competitie, beker) van VVR
Gepersonaliseerde seizoenkaart
Toegang tot de ‘kaart avond’ van VV Ruinerwold
Naamsvermelding op de website van VV Ruinerwold
Gratis deelname aan jaarlijkse ‘VVR vrienden loterij’

€ 20,-

Donateur




Toegang tot de ‘kaart avond’ van VV Ruinerwold
Naamsvermelding op de website van VV Ruinerwold
Gratis deelname aan jaarlijkse ‘VVR vrienden loterij’

€ 10,-

Algemene voorwaarden en voordelen







Je geeft hierbij een SEPA doorlopende machtiging af.
Het verschuldigde bedrag zal jaarlijks in september/oktober worden afgeschreven van het
door jouw opgegeven rekeningnummer*.
De pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij opzettelijk misbruik nemen wij de pas
in. Bij in beslagname zal er geen restitutie worden verleend.
Je dient je bij bezoek middels je kaart kenbaar te maken bij de entreekassa.
Het ‘lidmaatschap’ loopt van 1 augustus t/m 31 juli en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Opzeggen kan door een e-mail te versturen naar sponsorcommissie@vv-ruinerwold.nl met
jouw gegevens en de melding dat je jouw lidmaatschap wilt stopzetten. Deze e-mail moet
voor 30 juni van het lopende seizoen bij de sponsorcommissie binnen zijn.

* 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.

Vriend van VV Ruinerwold

Doorlopende SEPA Machtiging
Incassant

Naam

Voetbal Vereniging Ruinerwold

Straatnaam en huisnummer

Dijkhuizen 70

Postcode en Woonplaats

7961 AM Ruinerwold

IBAN

NL 93 SNSB 0926 8007 95

Reden betaling

Vriend van VV Ruinerwold

Jouw gegevens
Ja ik word graag ‘vriend van VV Ruinerwold’ en ga akkoord met de voorwaarden en
voordelen.

Voor- en achternaam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en Woonplaats
Geboortedatum (dd-mm-jj)
e-mailadres
IBAN

Datum en Plaats

Handtekening

-

-

te

Ruinerwold

