aclvb | liberale vakbond aansluitingsformulier F.33
Algemene gegevens (hoofdletters a.u.b.)
zone

secretariaat

naam

voornaam

straat

nr.

bus

postnr.

gemeente

rijksregisternr. (achterkant identiteitskaart)		
geboortedatum

○

geslacht

○

vrouw

○

man

○

○

nationaliteit

taal

Nederlands

burgerlijke staat

naam partner

rekeningnr. IBAN

○

Frans

BIC

telefoonnr.

gsm

e-mail privé

e-mail werk

Professionele gegevens
naam werkgever
adres
in dienst vanaf

○

ondernemingsnummer

○

paritair comité 		
voltijds

○

ja

○

○

arbeider

○

volledig werkloos

bediende

○

○

kader

○

○

sector bedrijf

nee   zo nee, ik werk ........................ aantal uren/week

○

○

voltijdse tewerkstelling in mijn bedrijf is ............................................... aantal uren/week

ik geniet een bijkomende uitkering (activa, inkomensgarantie-uitkering, …) ................................................................................................................................

SWT (brugpensioen)

○

student

○

andere: ...........................................................................................................

Aansluitingsgegevens
ik wil aansluiten in de zone waar ik
datum aansluiting
en daar aangesloten van

handtekening lid

○

○

woon

○

werk
overgekomen van

○

○

○

tot

○

ACV

○

○

ABVV

○

nieuw lid

○

Door de ondertekening van dit document stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de ACLVB
uw rijksregisternummer opvraagt en verwerkt in kader van de dienstverlening.
Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met
het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren. Voor meer informatie
kan u terecht op onze website via de privacyverklaring.

mandaat sepa europese domiciliëring
Terugkerende invordering (Business to Customer)

Gegevens rekeninghouder (in te vullen door schuldenaar)
naam

voornaam

straat

nr.

bus

postnr.

gemeente

rekeningnr. IBAN
BIC
naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid)
opgemaakt te

datum

handtekening

Ik, ondergetekende verklaar:
• rekeninghouder of volmachthouder te zijn van bovenstaande rekening;
• in te stemmen dat ACLVB opdrachten stuurt naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening te debiteren;
• in te stemmen dat mijn bank mijn rekening debiteert in overeenstemming met de instructies van ACLVB;
• in te stemmen met het voorstel van ACLVB dat mag overgaan tot uitvoering van iedere gedomicilieerde betaling zonder een kennisgevingstermijn;
• in te stemmen met het voorstel van ACLVB dat de maandelijks gedomicilieerde betaling onmiddellijk kan aangepast worden in functie van het bij
ACLVB op dat ogenblik gekende statuut van het lid en dit conform het bijdragereglement;
• in te stemmen met het voorstel van ACLVB dat in voorkomend geval van achterstand van betaling, de achterstand kan opgehaald worden door
een tijdelijke verhoging van de gedomicilieerde betalingen ten bedrage van het openstaande saldo met een maximum van € 50,00 per maand;
• in te stemmen met het voorstel van ACLVB dat in geval van een overschot ten bedrage van een bedrag kleiner dan een maandelijkse betaling,
dit in mindering van de maandelijkse betaling wordt gebracht;
• akkoord te gaan met de registratie en verwerking van mijn persoonsgegevens door ACLVB FV, met maatschappelijke zetel Koning Albertlaan 95
te 9000 Gent, zijnde de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van
betalingsdiensten met betrekking tot het lidgeld van het lid waarvoor het mandaat gegeven is, met inbegrip van het voorkomen van misbruik en
fraude. Voor het recht van toegang en het recht van verbetering van onjuiste gegevens dient een verzoek gericht te worden aan bovenvermeld adres.
Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe
uw rekening te debiteren volgens de instructies van ACLVB. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in
de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de 8 weken volgend op de datum
van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

Gegevens schuldeiser

Voorbehouden voor ACLVB

naam: ACLVB

reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer

schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011

....................................................................................................................................................................................

adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

mandaatnummer

Gelieve het formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB) verwittigd te worden.

