In te vullen door de ledenadministratie
Toe te kennen lid nummer:______
Betaling voldaan:  bedrag:€_____
Datum van betaling/inschrijving:___-___-20___


Verwerkt in ledenlijst/Word 



Verwerkt in Editoo lijst





Verwerkt in kasboek





Verwerkt in e-mail/nieuwsbrief 



Verwerkt in IBANC



Clubblad - Tegoedbon verstuurd 



Inschrijfformulier Toyota Automobiel Club Nederland
Welkom bij de TACN. U kunt direct lid worden d.m.v. het invullen van deze pagina en op te sturen naar
het aangegeven adres. Voor verdere vragen kunt u een email sturen naar INFO.
Naam + voorl.:_________________________
Telefoon:_______________________

Dhr/Mvr Voornaam:_______________
GSM: __________________________

E-mail:______________________________
Geboortedatum: ___ - ___ -19 ___
Gegevens Toyota:
Model (bijv.Cressida 2000 Deluxe):_______________________________
Kenteken: ______________ Model/typecode (bijv. RX30): ____________
Kmstand: ______________ Kleur: ______________ Datum deel I: _____
Bouwjaar: ______________ U mag natuurlijk ook een uitgebreide beschrijving meesturen
Graag hieronder foto bijvoegen:
U heeft zich zojuist ingeschreven bij de TACN; graag willen wij wat meer
informatie van de leden achter de Toyota's! Dit formulier is vrijwillig door u in te
vullen. Wij willen graag wat meer weten van de achtergrond(en) van onze leden.
We vragen u niet het hemd van het lijf, maar de wielmoeren van uw Toyota! :-)
* Heeft u er bezwaar tegen als uw gegevens van de ledenlijst in het clubblad gepubliceerd worden? JA
/ NEE* .
* Heeft u er bezwaar tegen als uw verhaaltje met autofoto in het clubblad gepubliceerd wordt? JA /
NEE* .* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Sinds wanneer bent u Toyota-rijder? _______________________________
Hoelang heeft u uw huidige Toyota('s)?_____________________________
Hoe bent u Toyota-rijder geworden?_______________________________
De contributie is 50 euro per jaar en 5 euro eenmalige inschrijfkosten, tussentijds lid worden gaat per
kwartaal. Januari-maart €50+5, april-juni €40+5, juli-september €30+5, oktober €20+5, novemberdecember €50+5 voor inclusief het opvolgende jaar.
Zodra de contributie is bijgeschreven, krijgt u het Toyota-Clubmagazine en een coupon voor een
attentie toegestuurd.

In de officiële statuten staat vermeld in artikel 6 bij het lidmaatschap: Wordt stilzwijgend jaarlijks
verlengd, tenzij men 1 maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk kenbaar maakt het
lidmaatschap niet te willen verlengen.
Tussentijds opzeggen kan natuurlijk wel maar restitutie van contributie is niet mogelijk.
De contributie kan alleen voldaan worden door middel van een automatische incasso, als u dit formulier
hier onder ondertekend opstuurt, per post voor de originele handtekening, wordt de contributie
automatisch geïnd binnen 2 weken.
Betalingswijze: Incasso per SEPA machtiging, voor de jaarlijkse te betalen contributie. 1 x per jaar tot uw schriftelijke opzegging.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Toyota Automobiel Club Nederland om doorlopend incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Toyota Automobiel Club Nederland. 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. (Standaard verplichte tekst).
Naam: _____________________________________________
Adres: _____________________________________________

Postcode: __________________________

Woonplaats: ________________________________________

Land: ______________________________

De jaarlijks contributie zal begin december geïncasseerd worden, voor terug boeking dient u bij uw bank een formulier in te vullen.
Hiermee gaat u ook akkoord met de club statuten en huishoudelijk reglement welke opvraagbaar zijn en op de TACN website
staan.
IBAN Rekeningnummer: ________

________

Datum: _____- _____-20______

_____________________________

BIC code: _________________

Handtekening: _____________________________

Plaats: ______________________________________
Formulier versturen naar het club adres,

Toyota Automobiel Club Nederland, T.A.V. de ledenadministratie
Clausstraat 6, 3474 JZ Zegveld, Nederland

De eerst Incasso vind minimaal 5 werkdagen later plaats na ontvangst van dit formulier in het geval van een nieuw lidmaatschap.
TACN ID NL65ZZZ400056240000

Kenmerk machtiging: lid __________ (voor administratie)

Welkom bij de TACN, voor meer info/vragen administratie@tacn.nl en of foto’s /tekst van u en u auto.
Met betrekking tot de registratie van uw gegevens verwijzen we graag naar onze huishoudelijk
reglement artikel 2.4 welke op onze website ter inzage is (https://tacn.nl/tacn-info/privacyverklaring/)
en welke op verzoek ook toegezonden kan worden. Ook onze uitgebreide privacyverklaring kan op
verzoek toegezonden worden.
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