
 

 

 

Achternaam, voorletters: ……………,,,,,,,,…………………………………………………………………. 

 

Roepnaam:   …………………………………………………………………………………….. 

 

MCD-lichting/jaargang:  …………………………………………………………………………………….. 

 

Titulatuur:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Geboortedatum:  …………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon privé   …………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail adres privé:  ……………………………………………………………………………………..  

 

Werkgever:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Branche:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Functie:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Adres zakelijk:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Postcode:    …………………………………………………………………………………….. 

 

Plaats:     …………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon zakelijk:  …………………………………………………………………………………….. 

 
E-mail adres zakelijk:   ………………………………………………………………………………….. 

 

Internetpagina:  ……………………………………………………………………………………..  
 

 

Commissie en bestuur 

Ik heb belangstelling voor deelname aan: 

(voorkeuren aankruisen) 

 

� Activiteitencommissie 

 

� Bestuur 

 

 
Zie andere zijde voor machtiging  en handtekening        

 Inschrijf- en machtigingsformulier nieuwe leden 

MCD Kennisnetwerk 

t.a.v. Herma Harmelink 

Violenstraat 27 

3551 BA Utrecht 

secretarismcd@gmail.com 

www.mastercitydeveloper.nl/alumni

KvK Delft 24390546 

NL97RABO 0119 8540 31 



 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Leden van het MCD Kennisnetwerk betalen een jaarlijkse bijdrage van € 75,- (incl. BTW). Tegelijkertijd 

met het inschrijfformulier dient hiertoe onderstaande machtiging te worden ingevuld.  

    
Gezien de omvang van het MCD Kennisnetwerk is een professionele facturatie noodzakelijk. Om te 

voorkomen dat betalingen open blijven staan en meerdere malen een herinnering moet worden 

verstuurd, hanteren wij een jaarlijkse automatische incasso. Hierdoor verloopt het factureren zowel voor 

de penningmeester als voor de aangeslotene veel efficiënter.   

 

Leden die de bijdrage van hun werkgever vergoed krijgen vragen wij ons privé te machtigen en het 

bedrag vervolgens zelf te declareren bij hun werkgever.  

 

Machtiging 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan stichting MCD Kennisnetwerk om 

van zijn of haar ondergenoemde rekening jaarlijks het lidmaatschapsgeld van € 75,- (incl. BTW) af te 

schrijven. Onze incassant gegevens staan in de rechterbovenhoek van dit formulier. 

 

Naam en voorletters:  …………………………………………………………………………………...  

 

Adres:    …………………………………………………………………………………... 

 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………... 

 

Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………………... 

 

Kenmerk machtiging    (in te vullen door MCD Kennisnetwerk) ………………………................................ 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan het MCD Kennisnetwerk om doorlopende incasso-opdrachten te 

sturen naar uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw lidmaatschap en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van het MCD Kennisnetwerk. Als u het niet 

eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact 

op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

Voor akkoord, 

 

Plaats en datum:  ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Handtekening:  ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Dit inschrijf- en machtigingsformulier, voorzien van handtekening, graag zenden aan: 

 

MCD Kennisnetwerk 

Herma Harmelink 

Violenstraat 27 

3551 BA Utrecht 

           

MCD Kennisnetwerk 

t.a.v. Herma Harmelink 

Violenstraat 27 

3551 BA Utrecht 

secretarismcd@gmail.com 

www.mastercitydeveloper.nl/alumni 

KvK Delft 24390546 

 Incassant ID NL97RABO 0119 8540 31 

 

                  


